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Merită vazută! Casă individuală în cartierulMerită vazută! Casă individuală în cartierul
Arhitecților, mobilata!Arhitecților, mobilata!

ID: ID: 66870CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 02.08.2021

Cartier: Cartier: Arhitectilor - Calea
Cisnadiei
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 2.038€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.548,84 € 265.000€265.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Ovidiu CotoraOvidiu Cotora
Sales Office Manager

+40 369 444 777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40369444777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Bd. Mihai Viteazul nr. 1a et.1,
Selimbar, jud. Sibiu

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 4
Suprafata Suprafata teren: teren: 408.00 mp
Front stradal: Front stradal: 17 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
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: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Cărămidă, 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

Blitz vă propune spre vânzare o casă în cartierul Arhitecților zona Daniel Renard. Imobilul este amplasat pe un teren cu
suprafața de 408 mp, având amprenta la sol de 75 mp, suprafața desfășurată a casei fiind de 151 mp. La parter
avem zona zi de zi formată din living spațios cu șemineu, bucătărie inchisă, hol și baie. Din living se face ieșirea în curtea
imobilului, care are gazon, alee pavată, carport (momentan e folosit ca și terasă). La etajul 1 găsim 3 dormitoare și o
baie. Podul este mansardabil, momentan este utilizat ca spațiu de depozitare. Pe jos este parchet din lemn masiv.
Casa are sistem de control inteligent al centralei termice și sistem de supraveghere video. Se vinde complet mobilată
și utilată, inclusiv robotul pentru gazon, televizoare, mașină de spălat vase, cuptor , frigider etc.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Casa moderna si spatioasa, ideala pentru o familie in
cautarea unei locuinte la cheie!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Sibiu. © BLITZ. Agentie Imobiliara Sibiu. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Bd. Mihai Viteazul nr. 1a et.1, Selimbar, jud.
Sibiu

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.


