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Oportunitate! Penthouse cu 3 camere si oOportunitate! Penthouse cu 3 camere si o
terasa generoasa in zona Calea Aradului!terasa generoasa in zona Calea Aradului!
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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: 82.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 5 /6

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

Blitz propune la vanzare un apartament tip penthouse cu 3 camere, decomandat. Imobilul se situeaza la etjul 5/6, are o
suprafata de 82 mp si o terasa unica si generoasa de 117 mp, care ofera o priveliste impresionanta! Este pozitionat
intr-un imobil nou, în una din cele mai apreciate zone ale orașului, in vecinătatea complexului comercial Prima Shops
Decebal. Imobilul are compartimentare deosebită cu spații generoase ,foarte bine aerisite și luminoase : 2 dormitoare,
living, bucatarie, 2 bai, hol. Apartamentul este unul modern, tip smart, de calitate superioară, finisaje premium și un
sistem de control de la distanță cu încălzire în pardoseală ce sporesc confortul și reduc costurile de întreținere.
Apartamentul dispune de : Ușă siguranță de înaltă calitate Geamuri termopan calitate superioară cu trei straturi și
șapte camere Gresie pe toată suprafața terasei Ascensor Aparat de climă Senzori de incendiu Senzori de
temperatură Video interfon Apartamentul este in curs de amenajare si se va preda la stadiul de mobilat si utilat!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit pentru cei care cauta confort si lux din
toate punctele de vedere!

ObservatiiObservatii
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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.


