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Apartament de 3 camere la casă, decomandat,Apartament de 3 camere la casă, decomandat,
90 mp utili, zonă centrală90 mp utili, zonă centrală

ID: ID: 84636AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 11.10.2022

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 822€ 
Rata lunara: Rata lunara: 432,51 € 74.000€74.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 90.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /1

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
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: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare un apartament de 3 camere, decomandat, suprafață utilă 90 mp, cu curte situat
într-o zonă centrală a orașului Oradea. Apartamentul este compus din 2 dormitoare la parter și o cameră versatilă
(birou/dormitor) la mansarda acestuia, un hol spațios, o bucătărie decomandată și 2 băi. Încălzirea apartamentului este
realizată cu ajutorul unei centrale electrice dar este posibilă și racordarea la gaz. De asemenea, apartamentul are și
două boxe de depozitare în curte care pot fi transformate la nevoie într-un atelier. Imobilul oferă acces și la o curte
comună care este împărțită cu un alt proprietar, fiecare deținând o cotă parte din suprafața acesteia. Curtea este
amenajată cu gazon și alte plante ornamentale. Irigarea gazonului se face cu ajutorul instalației de irigație.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este unul cochet, foarte potrivit
pentru o familie compusă din 3 sau 4 persoane. Este
la o distanță de 10 minute mers pe jos de Piața Unirii.
Viitori proprietari pot beneficia de confortul unui
apartament la casă, cu curte în zona centrală a
orașului.

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.


