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Casă pe deal, 170 mp, teren de 635 mp,Casă pe deal, 170 mp, teren de 635 mp,
priveliște panoramică!priveliște panoramică!

ID: ID: 67703CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 21.07.2021

Cartier: Cartier: Dealuri Oradea
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 571€ 
Rata lunara: Rata lunara: 566,94 € 97.000€97.000€

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 teren: teren: 635.00 mp
Front stradal: Front stradal: 15 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 3
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Țiglă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Acum ai oportunitatea unică de a achiziționa o casă cu priveliște splendidă asupra orașului, proprietatea fiind situată
în zona de deal a Oradiei. Casa este pe 3 niveluri si dispune de living, bucătărie si baie la parter, sus două dormitoare,
dressing spatios si o baie, iar jos un spațiu ce poate fi folosit dupa dorința proprie, fie ca spatiu de relaxare, fie ca
birou, fie ca inca o zona cu dormitor, biblioteca si spatiu de relaxare, având acces pe terasă. Terenul pe care e situata
casa dispune de o suprafață generoasă de 635 mp, ce ofera o curte si o bucata de teren terasata, ideală pentru
plantarea unei vii pentru iubitorii de vinuri fine. Suprafata construita este de 200 mp, iar cea utila de 170 mp. In ceea
ce privește stadiul casei, aceasta este finalizata la exterior, iar la interior este la rosu. Pentru mai multe detalii putem
avea o discutie telefonica sau o vizionare.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.94.9 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O zonă splendidă în adevăratul sens al cuvântului,
doar ideea de a consuma cafeaua pe unul din
balcoanele acestei case cu priveliște panoramică
reușește să îți energizeze tot restul zilei

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.


