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Garsonieră modernă, mobilată si utilată, 40 mp,Garsonieră modernă, mobilată si utilată, 40 mp,
Giroc!Giroc!

ID: ID: 74406AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 02.05.2022

Cartier: Cartier: Giroc
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.418€ 
Rata lunara: Rata lunara: 315,03 € 53.900€53.900€

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: Garsonieră
Suprafata Suprafata utila: utila: 38.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 1
Etaj: Etaj: 3 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

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

Blitz oferă spre vânzare apartament cu 1 camera, complet mobilat si utilat, situat in Giroc, aflat la atajul 3 al imobil
nou structurat pe 3 nivele și cu acoperiș. Apartamentul dispune de geamuri termopan cu tamplarie din PVC si ușă
metalică la intrare, iar bucataria este complet mobilata si utilata (dotata cu cuptor si plită încorporate). Cu un design
cochet si inteligent compartimentat, cei 40 de mp satisfac toate necesitatile vietii moderne: bucataria cu loc de luat
masa, dormitorul mobilat si baia modern utilată. Incalzirea locuintei este prin centrala terminca proprie. Acest
apartament beneficiază și de un loc de parcare înscris în CF. Pe balconul deschis vă puteți relaxa savurând băutura
preferată. Daca încă nu te-ai convins ca aceast apartament este ideal pentru a fi viitoarea ta locuință sau investitie,
te astept cu drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 0.00.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru un cuplu tânăr 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.


