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Apartament de 2 camere, 58 mp, etajApartament de 2 camere, 58 mp, etaj
intermediar, zona Centralaintermediar, zona Centrala

ID: ID: 75613AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 10.08.2022

Cartier: Cartier: Ultracentral
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.302€ 
Rata lunara: Rata lunara: 441,27 € 75.500€75.500€

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: 58.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 1 /2

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

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune ca oportunitate de investiție un apartament de 2 camere, 58 mp utili, localizat ultracentral, aproape
de diverse facilități: centre comerciale, școli si grădinițe, parcuri, instituții. Apartamentul este situat într-un imobil cu
valoare istorică și este compus din 2 camere spațioase și cu tavan înalt, bucătărie decomandată, baie cu geam un hol
spațios si o camara. Balconul este e in curs de a fi inchis. Cladirea este complet renovata la exterior. Va astept cu
drag sa facem o vizionare sau sa va ofer mai multe detalii.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.74.7 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este perfect atât pentru spațiu de
birouri cât și pentru cei ce doresc să fie la doar o
aruncătură de băț de Centrul Istoric al orașului sau
pentru o familie.

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.


