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Apartament de 2 camere, 35 mp, decomandat,Apartament de 2 camere, 35 mp, decomandat,
parcare, zona parcului Olosig!parcare, zona parcului Olosig!

ID: ID: 67882AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 20.07.2021

Cartier: Cartier: Rogerius
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.457€ 
Rata lunara: Rata lunara: 298,08 € 51.000€51.000€

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: 35.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: Parter /4

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: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare un apartament de 2 camere, situat într-o zonă ușor accesibilă și foarte liniștită.
Facilitățile zonei în care este amplasat apartamentul cuprind următoarele: parcul Olosig, Orășelul copiilor, piață
agroalimentară și centru comercial și spitale. De asemenea, în proximitatea acestuia sunt școli și grădinițe iar ca mijloc
de transport în comun stația de tramvai/taxi este la doar 3 minute de mers pe jos. Apartamentul este situat la
parterul unui imobil cu 4 niveluri, este decomandat si are o suprafata utila de 35 mp. Este compus din bucatarie, 2
dormitoare, o baie plus un balcon. Se preda nemobilat, cu un loc de parcare inclus in pret. Nu rata ocazia de a
achiziționa acest apartament la un preț imbatabil.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.24.2 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este un apartament potrivit pentru un cuplu de tineri
sau familie cu unn copil.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Oradea. © BLITZ. Agentie Imobiliara Oradea. 

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.


