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Apartament 2 camere + terasa 23 mp la parter,Apartament 2 camere + terasa 23 mp la parter,
TORONTALULUITORONTALULUI

ID: ID: 66507AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 28.04.2023

Cartier: Cartier: Torontalului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.604€ 
Rata lunara: Rata lunara: 473,42 € 81.000€81.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Laura MarinescuLaura Marinescu
Broker II Partner

+40 356 456 333

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: 50.50 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: Parter /7

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: În construcție

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Nemobilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Semifinisat
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Dacă îți cauți apartament cu terasă la parter ai nimerit bine. Proprietatea pe care o propunem este alcaturita din
living cu bucatarie, dormitor, baie, o logie iar piesa de rezistenta este terasa de 23 mp care se afla situata dea lungul
livingului. Suprafata utilă a apartamentului este de 50.5 mp utili. Noua ta casă se predă la stadiul de semifinisat, cu
șapă autonivelantă și instalații trase la poziție, centrală termică cu încălzire în pardoseală, tâmplărie PVC, pereții
gletuiți și usă metalică la intrare, aer condiționat și instalții sanitare incluse în preț. Imobilul este situat în apropiere de
magazinul LIDL TORONTALULUI, fiind locuința perfectă pentru o familie cu copii care se vor bucura cu siguranta de
terasa de 23 mp, iar tu in vei putea supraveghea din linistea propriului apartament! Prețul pentru o parcare exterioară
este de 3500 Euro + TVA iar pentru o parcare subterană, 5500 Euro + TVA. CAND ne vedem la VIZIONARE?

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal atat ca si investitie cat si pentru un cuplu

ObservatiiObservatii
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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.


