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Apartament 2 camere, etaj intermediar, 42 mpApartament 2 camere, etaj intermediar, 42 mp
utili, zona Girocului!utili, zona Girocului!

ID: ID: 73384AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 29.11.2021

Cartier: Cartier: Girocului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.595€ 
Rata lunara: Rata lunara: 391,59 € 67.000€67.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Nicolae JumancaNicolae Jumanca
Sales Office Manager

+4 0356 456 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40356456333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Diaconu Coresi nr 31,
Timisoara
- str. Eroilor de la Tisa, nr.35,
Timisoara

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 2
Suprafata Suprafata utila: utila: 42.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /5

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz vă propune un apartament luminos cu 2 camere, cu o suprafata de 42 mp în zona Calea Girocului, lângă Parcul
Lidia. Apartamentul este situat la etajul intermediar al unui bloc cu 4 etaje și mansardă, anvelopat termic.
Apartamentul este compartimentat astfel: hol mare cu spațiu de depozitare, bucătărie, baie cu cadă și fereastră,
living și dormitor. Are magazine în imediata apropiere : Penny, Lidl, Profi, bănci aproape, școli, stații pentru mijloacele de
transport în comun. Finisajele si electrocasnicele sunt noi, în garanție, iar mobilierul este făcut la comandă. Cum ar să
te muți într-un apartament cu multe locuri de parcare amenajate în care mai trebuie să aduci doar mobila care îți
place? Sună pentru vizonare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru investiție, pentru un cuplu sau pentru o
familie tânără!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Timișoara. © BLITZ. Agentie Imobiliara Timișoara. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Sambata:
Inchis

Adresa: Adresa: 
- Str. Diaconu Coresi nr 31, Timisoara
- str. Eroilor de la Tisa, nr.35, Timisoara

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.


