
Home » Sibiu » Vanzari case » Valea Aurie » Casă individuală într-o zonă premium a orașului Sibiu , 130 mp utili și 180 m curte liberă

Casă individuală într-o zonă premium a orașuluiCasă individuală într-o zonă premium a orașului
Sibiu , 130 mp utili și 180 m curte liberăSibiu , 130 mp utili și 180 m curte liberă

ID: ID: 66353CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 14.10.2021

Cartier: Cartier: Valea Aurie
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.538€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.168,94 € 200.000€200.000€

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: 180.00 mp
Front stradal: Front stradal: 15 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 3

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 0
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Vechime casa: Vechime casa: Nouă

Destinatie: Destinatie: De locuit
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
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 o casă individuală în Sibiu într-o zonă premium a orașului Sibiu, langă viitorul parc Tilișca. Zona unde
este amplasat imobilul este una foarte liniștită, unde puteți vedea cel mai mai frumos apus de soare. Casa are 130 mp
utili și 180 mp curte libera amenajată cu dale și cu rulouri de gazon. La subsolul casei există un spațiu liber finisat
pentru depozitare sau poate fi amenajat ca un loc de petrecere a timpului liber. Parterul imobilului - open space living
cu bucătărie și o baie, terasă exterioară . Etaj 1 - 3 dormitoare spațioase și luminoase ( unul dintre ele cu baie proprie)
și o baie. Podul are geamuri și se poate mansarda. Exteriorul se predă la cheie , iar interiorul la stadiul de alb cu
încălzire în pardoseală.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Un imobil pretabil pentru o familie cu copii

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.


