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Apartament cu 3 camere , finisat, 78mp, centralApartament cu 3 camere , finisat, 78mp, central
lângă parc!lângă parc!

ID: ID: 72153AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 27.10.2021

Cartier: Cartier: Traian
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.128€ 
Rata lunara: Rata lunara: 514,33 € 88.000€88.000€

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: 78.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: Demisol /2

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
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 pune în vânzare apartament cu 3 camere, situat într-o zonă excelentă a orașului, cu o suprafată utilă de 78 mp,
lângă Parcul Poporului, aproape de Complexul studențesc și Facultatea de medicină. Acesta se află la demisolul înalt al
unei clădiri istorice și are urmatoarea compartimentare: living , 2 dormitoare, bucătărie mare separată, 1 baie, hol
generos si o boxă separată de 10mp. Este dotat cu geamuri mari termopan si usa metalica la intrare și se vinde
mobilat și utilat , așa cum arată în fotografii. În prezent este închiriat cu o sumă frumoasă și poate fi preluat astfel. În
fața apartamentului există suficient spațiu pentru parcare. Dacă vă doriți un apartament la cheie, confortabil și
primitor pentru dumneavoastră sau pentru investiție, vă așteptăm la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru o familie sau pentru investiție!

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.


