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Casa cu teren de 733 mp, pomi fructiferi inCasa cu teren de 733 mp, pomi fructiferi in
Dumesti, 15 km de IasiDumesti, 15 km de Iasi

ID: ID: 79811CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.03.2023

Cartier: Cartier: Est
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 470€ 
Rata lunara: Rata lunara: 549,40 € 94.000€94.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Cristian HizanCristian Hizan
Team Leader

+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: 4
Suprafata Suprafata teren: teren: 733.00 mp
Front stradal: Front stradal: 15 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: În construcție

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: La roșu
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va propune pentru vanzare casă cu regimul de inaltime D+P+1E+Pod si teren de 733 mp cu pomi fructiferi şi brazi
decorativi, in Dumesti, la 15 km de Iasi. Compartimentare: 1. Demisol: garaj cu uşă electrică acţionată din telecomandă,
beci, cameră tehnică şi hol pentru spălătorie; 2. Parter: bucătărie, living, baie, 2 intrări, terasă; 3. Etaj: 3 dormitoare,
baie, 2 balcoane; 4. Pod spaţios pentru depozitare. Fundaţia şi structura casei sunt din fier beton iar zidăria din
cărămidă, tâmplărie de calitate + Velux, tablă Lindab, instalaţie electrică, racord apă, intabulare, carte funciară. Casa
este la roşu, .ideala pentru a fi personalizata pe gustul viitorului proprietar. BONUS: plăcile din polistiren pentru izolaţia
exterioară! Curtea are terenul drept şi este împrejmuită în totalitate cu gard din fier/plasă de sârmă verde cu temelie
din fier beton. Are 2 căi de acces, din asfalt şi din drumul privat lateral. Casa este amplasată în zonă rezidenţială în
plină dezvoltare cu o privelişte panoramică superbă! FACILITĂŢI: � Asfalt; � Apă + canalizare; � Supermarket la 50 m; �
Posibilitate investiţie: parcelarea terenului în vederea vânzarii; � Proiect gaz în derulare; � Internet, CaTV fibră optică; �
Servicii salubritate; � Mijloace de transport foarte dese; � Şcoală + grădiniţă; � Parc de joacă pentru copii; � Iazuri pentru
pescuit sportiv; � Cabinete medicale; � Service roţi peste drum; � Zonă liniştită; � Iluminat public; � Privelişte panoramică
superbă.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivita pentru o familie care doreste o oaza de
liniste in afara Iasului.

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.


