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Apartament superb de 2 camere, 70 mp, blocApartament superb de 2 camere, 70 mp, bloc
nou, zona Centrală!nou, zona Centrală!

ID: ID: 70306AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 19.05.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.657€ 
Rata lunara: Rata lunara: 677,98 € 116.000€116.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Denisa Andreea PopDenisa Andreea Pop
Broker II Partner

+40 359 424 777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0359 424 777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Oradea, str Vasile Alecsandri,
nr 1, et 2, ap 14

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 70.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: Parter /9

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

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare apartament de 2 camere, situat la parterul înalt al unui bloc de apartamente de 9
etaje. Zona în care este localizat imobilul dipune de cele mai bune și mai căutate facilități, este pozitionat în
proximitatea unuia dintre cele mai mari shopping park-uri ale orașului, restaurante de top, școli, grădinițe, parcuri de
agrement, mijloace de transport în comun. De asemenea, în zonă este amenajată și o pistă de alergare și un parc de
antrenament pentru cei care iubesc sportul și au o viață activă. Apartamentul este compus din 2 camere, o bucătărie
decomandată și o baie. Toate spațiile din apartament sunt extrem de spațioase iar amenajarea acestuia este de o
manieră minimalistă. Confortul este asigurat de dotările pe care le are apartamentul și de mobilierul de calitate.
Balconul are o suprafață generoasă și mobilier de terasă și poate fi transformat ușor într-un spațiu în care să te
bucuri de un barbeque reușit alături de prieteni, după o zi de muncă. Din zona în care este situat apartamentul și până
în Centrul Istoric al orașului se ajunge în maxim 3-4 minute cu mașina. În prețul apartamentului este inclus și un loc de
parcare propriu.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament de excepție. Potrivit pentru cei care
caută confortul maxim din toate punctele de
vedere.

ObservatiiObservatii
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Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Oradea, str Vasile Alecsandri, nr 1, et 2, ap
14

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.


