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Casă înșiruită, 135 mp utii, 386 mp teren,Casă înșiruită, 135 mp utii, 386 mp teren,
Arhitecților, zona de case!Arhitecților, zona de case!

ID: ID: 67123CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 26.10.2022

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

Pret.mp: Pret.mp: 1.704€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.344,28 € 230.000€230.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Virgil PurcarescuVirgil Purcarescu
Broker II Partner

+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: 386.00 mp
Front stradal: Front stradal: 8,9 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

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

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, Lemn
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
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 cumpărare o casă înșiruită pozitionata în cartierul Arhitecților, intr-o zonă exclusiv de case. Casa
are o suprafata utila de 135 mp si este astfel compartimentata: - La parter: 1 bucătărie inchisă cu loc de servirea
mesei, zona de living, o baie. Tot parterul beneficiază de încălzire in pardoseală. Din zona de living se face accesul in
curtea interioară de aproximativ 250 mp care are și o filigorie cu pivniță răcoroasă. - La etajul 1: 3 dormitoare
decomandate care au încălzire cu calorifere și o baie cu încălzire în pardoseală. Unul dintre dormitoare și baia au ieșire
la un balcon comun deschis, celelalte 2 dormitoare au ieșire la un balcon inchis, folosit pentru depozitare. Mansarda
este amenajată ca și loc de joacă. Casa dispune de parchet din lemn masiv, uși de lemn, geamuri din tâmplărie PVC,
gresie, faianță si se preda utilată și mobilată. În fața imobilului este curte pavată cu carport.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Datorita pozitionarii intr-o zona linistita, de case-vile
si a suprafetei generoase de care dispune, o
recomand cu incredere unei familii.

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.


