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Casă de 231 mp, 250 mp teren, in zonaCasă de 231 mp, 250 mp teren, in zona
Primariei!Primariei!

ID: ID: 67466CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 08.05.2023

Cartier: Cartier: Ultracentral
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 602€ 
Rata lunara: Rata lunara: 812,41 € 139.000€139.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Richard SzekelyRichard Szekely
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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 250.00 mp
Front stradal: Front stradal: 12 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Vechime casa: Vechime casa: Veche

Destinatie: Destinatie: De locuit, Birouri/comercial
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
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

Agentia imobiliară BLITZ are plăcerea de a vă propune spre vanzare o oportunitate de investiție, casă de 5 camere,
situată în zona ultracentrală a orașului, având toate punctele de interes la îndemână. Imobilul dispune de 231 mp
construiti din care 189 mp utili. Casa este compusa din 5 camere, și este compartimentată astfel: - la parter din hol
avem intrarea într-o primă cameră, după care holul se continuă într-un salon spațios de tip open space de 45mp cu
baie, cameră tehnică/ spațiu de depozitare și ieșire pe terasă. Terasa oferă disponibilitatea unui loc de relaxare, fiind
destul de mare și acoperită. La etaj ne întâmpină zona de bucătărie cu dining room și cămară pentru depozitarea
alimentelor. De asemenea, în partea de mansardă, casa dispune de trei dormitoare cu spațiu de relaxare și baie.
Proprietatea dispune de acces auto, cu loc de parcare în curte, iar la subsolul casei există o pivniță cu un spațiu de
depozitare, acestea având posibilitatea a fi transformate în cameră respectiv o mică bucătărie, pentru cei ce doresc
să dezvolte regimul de închiriere. Imobilul se pretează atât ca și locuință, cât și ca spațiu comercial, având un vad
comercial consistent.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Imobil pretabil atât ca și locuință cât și cu potențial
de spațiu comercial.

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.


