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Casă duplex cu vedere la cetate, 150 mp utili șiCasă duplex cu vedere la cetate, 150 mp utili și
216 mp curte216 mp curte

ID: ID: 65878CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 24.08.2021

Cartier: Cartier: Sud Est
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 873€ 
Rata lunara: Rata lunara: 765,65 € 131.000€131.000€

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: 5
Suprafata Suprafata teren: teren: 216.00 mp
Front stradal: Front stradal: 15 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 1
Nr bai: Nr bai: 2

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 1
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Vechime casa: Vechime casa: În construcție

Destinatie:Destinatie:
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, Lemn
Tip acoperis: Tip acoperis: Șindrilă
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Casă cu vedere la cetate, suprafață utila de 150 mp și curte liberă 216 mp, 2 terase, balcon și pod (PUZ-ul permite
mansardare). Imobilul este structurat astfel : Subsol - pivnita/spatiu de joacă și o terasa de 16mp. Parter - hol, o baie,
bucatarie separata, living cu dining de unde se poate iesi pe a doua terasa de 13mp. La etaj - o baie, 3 dormitoare, un
spatiu pentru dresing sau birou si un balcon de 5mp. În apropierea imobilului sunt magazine, Spa, patinoar, ștrand, școli
și grădinițe. Predarea se va face în luna septembrie a acestui an. Imobilul va fi la stadiu de finisat la exterior și la gri la
interior. Prețul pentru avans de 70% este de131.000 euro, iar pentru avans de 30 % este de 139.000 euro.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru o familie care își dorește liniștea de
"acasă".

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.


