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Apartament de 2 camere, decomandat, etajApartament de 2 camere, decomandat, etaj
intermediar, locație semicentralăintermediar, locație semicentrală

ID: ID: 78433AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.02.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.750€ 
Rata lunara: Rata lunara: 654,61 € 112.000€112.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Petru CimpeanuPetru Cimpeanu
Sales Manager

+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: 64.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /8

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
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: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare un apartament modern de 2 camere, decomandat, decorat într-un stil minimalist
cu multă atenție la detalii și finisaje de calitate, mobilă de bucătărie cu toate aparatele necesare incorporate, zonă de
dressing smart astfel încât dulapul contribuie la design-ul apartamentului și un sistem home cinema. Apartamentul se
situează la etajul 1 al unui bloc de 9 etajea, construit în anul 2016. Suprafața utilă a apartamentului este de 64 mp plus
un balcon de 10 mp amenajat ca și terasă ce poate găzdui cu ușurință 5-7 persoane cu ocazia organizării unui
barbeque/grill. Locația în care apartamentul se situează este una de excepție, semicentrală, fiind doar la câteva
minute distanță (mers pe jos) de centrul orașului, importante centre comerciale, instituții, școli, grădinițe, parcuri.
Apartamentul poate fi achiziționat atât mobilat/utilat cât și nemobilat/neutilat (la un preț mai redus) în funcție de
opțiunea cumpărătorului.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este potrivit pentru o familie tânără
care se află la început de drum sau pentru un cuplu
care nu dorește să sufere deranjul unor renovări
deoarece apartamentul nu necesită acest lucru.

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.


