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Apartament de vanzare cu 3 camere in DragosApartament de vanzare cu 3 camere in Dragos
Voda!Voda!

ID: ID: 68521AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 18.05.2022

Cartier: Cartier: Valenta
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.064€ 
Rata lunara: Rata lunara: 435,43 € 74.500€74.500€

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: 70.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 2 /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: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz ofera spre vanzare apartament de 3 camere alcatuit din: 1 Living room spațios si luminos open space și bucătărie
cu o cămară; 3 dormitoare: unul dintre dormitoare cu ieșire pe balcon; 2 băi, una cu cadă; + boxa de depozitare.
Suprafață utilă de aproximativ 70 mp, poate fi alegerea ideală pentru orice familie. Apartamentul este situat la etajul
2/4, blocul este dotat cu interfon si 2 apartamente pe nivel. Apartamentul a fost renovat complet în anul 2015. Imobilul
este situat intr-un cartier liniștit, având acces la importantele puncte de interes ale zonei: amplasat la aproximativ
900 m de Aquapark Nympheea, 30 de minute mers pe jos (pe promenada Crișului Repede),10 minute de Centrul Istoric
al orașului, 10 minute de Centrul Commercial Lotus, În apropiere găsim Penny Market (10 minute de mers pe jos), Metro
(4 minute cu mașina), grădinițe, scoală, biserica, mănăstirea peste Criș, stație de taxi si transport in comun OTL. În
cartier se găsesc magazine alimentare, farmacie si două parcuri cu locuri de joacă pentru copii. Cartierul este situat
pe drumul E60 ieșirea spre Cluj Napoca și la intersecția cu drumul express.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Apartamentul este foarte mare si se afla intr-o
conditie foarte buna!

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.


