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Super ofertă! Casă cu etaj în zona Sânmartin,Super ofertă! Casă cu etaj în zona Sânmartin,
230 mp utili, teren de 601 mp230 mp utili, teren de 601 mp

ID: ID: 69688CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 07.04.2023

Cartier: Cartier: Exterior Est
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.183€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.589,76 € 272.000€272.000€

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: 7
Suprafata Suprafata teren: teren: 601.00 mp
Front stradal: Front stradal: 22 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 4
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 1
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit, De vacanță
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
Tip acoperis: Tip acoperis: Țiglă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz oferă spre vânzare o casă cu etaj, în zona Sânmartin, într-o zonă foarte liniștită, cu un drum asfaltat , situată pe
o stradă închisă. Casa este situată pe un teren de 601 mp, cu frontul stradal de 22 m ,suprafața utilă de 230 mp.
Imobilul este alcătuit din parter, etaj și pod - cu posibilitatea de mansardare. Parterul este compus din : living, hol,
bucătărie, loc de luat masa, garaj, un loc de depozitare sub casa scării, baie. Etajul este format din hol, baie, 3
dormitoare, birou și 2 balcoane. Deasupra garajului sunt poziționate 2 camere și o baie. Podul este cu posibilitatea de
mansardare , acesta este semifinisat, necesită compartimentare. Acesta dispune de doua balcoane. În curte se află
un foișor perfect pentru a petrece timp cu familia. Ca și utilități casa dispune de: apă, canalizare, încălzire în
pardoseală, sistem de irigație cu aspersoare, puț forat iar încălzirea se face pe peleți. Casa se află într-o stare foarte
bună , se predă complet mobilată, plus cu climă în camerele de la etaj. Aceasta este construită din cărămidă, izolată
cu polistiren, ușile din casă sunt din lemn masiv, tâmplăria PVC Optimedia. Pentru mai multe detalii și vizionări , vă stăm
la dispoziție!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 3.63.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Casa este perfectă pentru o familie numeroasă,
fiind situată într-o zonă superbă cu case, cu o
priveliște minunată către natură.

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.


