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Apartament de 4 camere, 58 mp, etajApartament de 4 camere, 58 mp, etaj
intermediar, Calea Șagului!intermediar, Calea Șagului!

ID: ID: 72271AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 29.11.2021

Cartier: Cartier: Sagului
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.121€ 
Rata lunara: Rata lunara: 379,90 € 65.000€65.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Cosmin CretuCosmin Cretu
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: 4
Suprafata Suprafata utila: utila: 58.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 3 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Tip Tip compartimentare:compartimentare:
Semidecomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Renovabil
Material Material constructie: constructie: Beton, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz oferă spre vânzare apartament de 4 camere situat în zona Calea Șagului. Acesta este poziționat la etajul 3 al
unui bloc anvelopat și dispune de o suprafata utila de 58 mp. Deși suprafața nu este foarte mare, compartimentarea
inteligentă a acestuia, semidecomandată, este structurată astfel: hol, 1 camera, bucatarie, sufragerie, hol, 2
dormitoare, dressing, baie și 2 balcoane în care vă puteți relaxa. Beneficiaza de ușă metalică la intrare . Se vinde
mobilat si utilat! Proprietatea se încadrează în clasa energetica A, consumul total specific de energie primară fiind de
112,14 [kWh/m2an], iar în ceea ce privește indicele de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2an] acesta are valoarea de
26,91. Consum total specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an] este de 0. Acesta este și motivul pentru
care nu s-a instalat centrală termică. La subsol dipune de o boxă generoasă . Unul dintre pereți nu este de rezistență și
acest lucru dă posibiltate unei noi recompartimentări în funcție de imaginația și dorințele tale. Daca iti doresti un
apartament accesibil la un pret bun pentru toata familia ta, suna pentru vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.64.6 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru o familie!

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.


