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Teren de 23.500 mp în centrul localității OșorheiTeren de 23.500 mp în centrul localității Oșorhei

ID: ID: 79021TV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 30.06.2022

Cartier: Cartier: Est
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 25€ 
Rata lunara: Rata lunara: 3.423,38 € 585.725€585.725€

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

Suprafata: Suprafata: 23429.00 mp
Front: Front: peste 50ml m

Utilitati: Utilitati: Apă, Curent
Destinatie:Destinatie:

Acte/avize:Acte/avize:
Material Material constructie:constructie:
Alte Alte criterii: criterii: Construcție demolabilă,
Drum pietruit
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Descriere ofertaDescriere oferta

Prin BLITZ ai oportunitatea de a achiziționa un teren de 23.429 mp ideal pentru investiție. Terenul este situat aproape
de artera principală a comunei Oșorhei, chiar în centrul localității, acesta fiind pretabil pentru parcuri fotovoltaice,
construcții de hale, fabrici, destinații de servicii mixte, sau chiar parcelare. Pe lângă poziționarea foarte bună, aproape
de oraș, alte avantaje sunt reprezentate de frontul generos de 117 m și utilitățile care sunt chiar la parcelă.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un teren generos, ideal pentru investiții situat într-o
zonă de interes.

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.


