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Apartament de 2 camere, decomandat, zonaApartament de 2 camere, decomandat, zona
ZimbruZimbru

ID: ID: 78497AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 09.02.2022

Cartier: Cartier: Zimbru
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.279€ 
Rata lunara: Rata lunara: 321,46 € 55.000€55.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Bogdan VizitiuBogdan Vizitiu
Sales Office Manager

+40 332 444 177

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0332 444 177
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 43.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 10 /10

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz ofera spre cumparare apartament de 2 camere în zona Zimbru. Zona este una cu acces facil catre cele mai
populare locații ale orasului și oferă toate cele necesare: magazine, mijloace de transport in comun, parcuri, scoli,
gradinite, farmacii, furnizori de servicii de telecomunicații, bănci etc. Suprafata apartamentului este de 43 mp si este
compartimentat astfel: dormitor, living, bucatarie inchisa cu iesire in balcon, baie. Apartamentul dispune de centrala
termica pe gaz cu instalație din cupru. Scara blocului este renovata, interfon, mentenanță făcută recent la lift,
curățenie în jurul blocului. Deasupra apartamentului este un uscător care poate fi folosit ca spatiu de depozitare.
Apartamentul este izolat la exterior cu 10 cm și la interior cu 3 cm. Pentru mai multe detalii si pentru a programa o
vizionare, va rog sa ne contactati!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Pretabil pentru un cuplu sau investiție!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. © BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


