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Apartament 4 camere, 74 mp, balcon, zonaApartament 4 camere, 74 mp, balcon, zona
Prima UniversitățiiPrima Universității

ID: ID: 73149AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 06.10.2022

Cartier: Cartier: Nord-Vest
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.796€ 
Rata lunara: Rata lunara: 783,19 € 134.000€134.000€

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: 4
Suprafata Suprafata utila: utila: 74.60 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 4 /5

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Ești in căutarea unui loc pe care să-l numesti acasă? Îți propunem spre vânzare un apartament de 4 camere în
cartierul Prima Universitătii, Oradea. Proprietatea este amplasată la etajul patru într-un imobil cu lift, dispus pe cinci
nivele. Imobilul este situat într-un cartier nou cu magazine, parcuri, mult spatiu verde, aproape de statia de tranvai,
curatenia in bloc si intretinerea spatiului verde este foarte bine organizată, cu simt de raspundere. Vecini sunt extrem
de linistiti, in general e foarte liniste mai tot timpul !!! Apartamentul foarte bine izolat este luminos fiind orientat pe
soare. Cei 74,6 mp utili se prezintă după cum urmează: hol, bucătăria cu livingul openspace, trei dormitoare si două
băi. Balcon este mare având o suprafata de 8,3 mp. Dotări: aer condiționat, plase de țânțari la uși și geamuri, rolete
antracit aluminiu de inaltă calitate!! Contorizare individuală pentru apă caldă și rece, încălzire și energie electrică,
amplasate pe casa scării, sistem de alarma antiefractie, ascensor de ultima generatie si sistem de monitorizare video
in incinta cartierului. Se vinde mobilat /utilat ( mobila cu front mdf /facuta la comanda Naturlich, calitate premium,
frigider mare cu consum redus, masina spalat rufe, masina uscat rufe, masina spalat vase, cuptor electic, cuptor
microunde si plante.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.24.2 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit pentru o familie mare.

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.


