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Garsonieră decomandată, 28 mp, parter,Garsonieră decomandată, 28 mp, parter,
DecebalDecebal

ID: ID: 89582AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 20.01.2023

Cartier: Cartier: Decebal
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.750€ 
Rata lunara: Rata lunara: 286,39 € 49.000€49.000€

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: Garsonieră
Suprafata Suprafata utila: utila: 28.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Parter /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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune spre achiziționare o garsonieră cochetă și versatilă, dintr-un imobil de patru etaje, amplasată la
parter și localizată într-o zonă de interes a orașului și cu facilități diverse ( magazine comerciale, școli/grădinițe,
parcuri, promenada Crișului Repede, mijloace de transport în comun). Garsoniera are o suprafață utilă de 28 mp, și
este compusă dintr-un dormitor cu pat matrimonial, bucătărie decomandată cu spațiu de luat masa, o baie modernă
și un hol de intrare. Spațiul interior al garsonierei a fost împărțit într-un mod foarte eficient de către proprietari astfel
încât să ofere un maxim de confort. Atât dormitorul cât și bucătăria și holul de intrare dispun de spații de depozitare
extrem de utile. Achiziția acestei proprietăți nu mai presupune nicio cheltuială ulterioară în ceea ce privește
amenajarea deoarece aceasta este dotată cu tot ceea ce este necesar traiului zilnic.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Proprietate de investiție foarte bună și cu
potențialul de a i se acorda destinații diverse.

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.


