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Apartament de 3 camere, decomandat, 72,58Apartament de 3 camere, decomandat, 72,58
mp utili, zona Rogerius, cu o panoramămp utili, zona Rogerius, cu o panoramă
deosebitădeosebită

ID: ID: 80994AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.04.2023

Cartier: Cartier: Rogerius
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.226€ 
Rata lunara: Rata lunara: 520,18 € 89.000€89.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Denisa Andreea PopDenisa Andreea Pop
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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 72.58 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 4 /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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare un apartament decomandat de 3 camere, cu o suprafață utilă de 72.58 mp situat
la etajul 4 al unui imobil de 4 etaje cu acoperiș. Apartamentul este localizat în cartierul Rogerius într-o zonă ușor
accesibilă și care dispune de facilități variate (magazine comerciale, piață agroalimentară, diferite instituții,
școli/grădinițe, biserici, parcuri, mijloace de transport în comun, acces rapid la șoseaua de centură a orașului).
Apartamentul a fost realizat cu mult bun gust de către proprietari folosindu-se de materiale de înaltă calitate. Fiecare
încăpere a apartamentului a fost pusă în valoare în cel mai eficient mod posibil (spații de depozitare numeroase, mobilă
de bucătărie cu prize ascunse, încorporate în blat, aparaturi de clasă A etc). Este un apartament modern și minimalist
care nu necesită absolut nicio altă îmbunătățire ulterior achiziției. Spațiile largi ale acestuia conferă confortul unei
case. Apartamentul dispune și de o boxă de depozitare situată în subsolul imobilului și de asemenea de două garaje
care pot fi preluate în schimbul unei chirii modice. Dacă ai pretenții de un confort sporit și îți place să îți savurezi
cafeaua în timp ce te bucuri de o panoramă încântătoare dimineața, atunci acest apartament este potrivit pentru
tine. Programați o vizionare și convingeți-vă!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartament confortabil, primitor și potrivit pentru o
familie cu unul sau doi copii. O ocazie unică pentru
cei care doresc o proprietate care să nu le mai
aducă nicio bătaie de cap în ceea ce privește
modernizarea sau finisajele.

ObservatiiObservatii
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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.


