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Apartament de 2 camere la casa, 60 mp, zonaApartament de 2 camere la casa, 60 mp, zona
Spitalul judeteanSpitalul judetean

ID: ID: 79970AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 09.05.2023

Cartier: Cartier: Spitalul Judetean
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.100€ 
Rata lunara: Rata lunara: 385,75 € 66.000€66.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Richard SzekelyRichard Szekely
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: 60.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /1

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

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
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 semidecomandat de 2 camere( la casă), poziționat ultracentral,
aproape de facilități importante (școli/grădinițe, centre comerciale, zona pietonală a orașului, parcuri, spitale, mijloace
de transport în comun). Locația în care se situează apartamentul este una extrem de liniștită chiar în „inima orașului” la
care se adaugă și confortul adus de curtea si grădina acestuia unde potențialii proprietari se pot relaxa la un grill &
barbeque alături de prieteni. Apartamentul este compus din 2 camere, o bucătărie și o baie. Încălzirea acestuia se
face cu ajutorul unei centrale proprii pe peleți. Un aspect important de luat în considerare este că acest apartament
dispune și de posibilitatea de extindere prin mansardare. Locurile de parcare se găsesc chiar la intrarea în curtea
imobilului.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament foarte potrivit pentru un o familie
tânără sau pentru cei care doresc să transforme
locația într-o afacere: închiriere în regim hotelier,
diverse cabinete etc.

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.


