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Casă de 4 dormitoare, 500 mp teren, înCasă de 4 dormitoare, 500 mp teren, în
GrigorescuGrigorescu

ID: ID: 69326CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.10.2022

Cartier: Cartier: Sud-Vest
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 990€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.157,25 € 198.000€198.000€

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 teren: teren: 500.00 mp
Front stradal: Front stradal: 15 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
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: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Lemn
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

De vânzare casă deosebită de 200 mp utili, construită pe un teren de 500 mp. Casa este dispusă pe două nivele, pe
primul se află o bucătărie, dining room, cu spațiu open space, dormitor, o baie și un living spațios. La nivelul superior
sunt trei dormitoare cu două băi și un spațiu reconfrontant cu priveliște panoramica. Casa dispune de spații foarte
largi cu multă lumină naturală și pereți din lemn care inspiră o notă de relaxare. Confortul termic este asigurat prin
intermediul unei pompe de căldură de ultimă generație aer-apă, panouri solare, și opțional gaz. Proprietatea dispune și
de alte două puțuri de apă pentru irigat sau pretabile ca și apă potabilă.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

O casă superbă construită cu multă grijă și pasiune,
situată într-o zonă cu acces rapid la toate punctele
de interes

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.


