
Home » Timișoara » Vanzari apartamente » Punctele Cardinale » Apartament modern, 2 camere, 100 mp, ultracentral - Punctele
Cardinale!

Apartament modern, 2 camere, 100 mp,Apartament modern, 2 camere, 100 mp,
ultracentral - Punctele Cardinale!ultracentral - Punctele Cardinale!

ID: ID: 75008AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 15.11.2021

Cartier: Cartier: Punctele Cardinale
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.640€ 
Rata lunara: Rata lunara: 958,53 € 164.000€164.000€

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: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 100.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 2 /2

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

Tip imobil: Tip imobil: Casă - vilă
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz oferă spre vânzare un apartament exclusivist cu 3 camere în zona Take Ionescu - Punctele Cardinale, un
apartament luminos și spațios de 100mp utili, situat într-o vilă. Apartamentul dispune de 2 bai mari și de 2 balcoane,
unul deschis în care vă puteți relaxa și admira vecinătățile și unul închis în termopan, ambele spațioase, mărind
suprafața de care dispune cu încă 10mp. Accesul la etaj se face printr-o ușă masivă din lemn, de pe scara interioară
din mozaic de ciment. Zona de zi ocupă o suprafață generoasă și este bine delimitată de dormitor, ambele având
pozitie privilegiată către Sud. Actuala scenografie a spațiilor îmbină elemente interbelice, proporțiile deosebite ,
ferestrele generoase si planul circular, cu un design modern. Accentele de culoare pun în valoare spațiul amplu și
conferă un aer aparte interiorului. Terasa accesibilă din living ofera priveliști catre Bastionul Theresia. Locația
exclusivistă, într-un cartier cochet, suprafața desfășurată generoasă, detaliile arhitecturale originare și
compartimentarea inteligentă constituie principalele puncte cheie ale acestui apartament. Apartamentul dispune de o
boxă de 12mp și 1 garaj, iar dacă le doriți și pe acestea prețul este de 175000 Euro. Dacă priviți fotografiile vă veți
convinge. Apartamentul se vinde mobilat și utilat. Confortul termic este asigurat de 1 centarlă termică pe gaz. Dacă
doriți să vedeți acest apartament, nu ezitați să sunați! Vă așteptăm cu drag!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru investiție sau pentru o familie care își
dorește un apartament modern, spațios și
poziționat excelent!

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.


