Str. Cameliei, Ploiesti, Prahova, Romania
23 500 EUR
Garsoniera Vinde
Disponibil din 17.12.2016
Garsoniera transformata in apartament
cu 2 camere, semidecomandat, confort
1,Ploiesti Nord, strada Cameliei
Codul ofertei: 26367

Detalii proprietate:
Negociabil:

Da

Imobil asigurat ?:

Da, asigurare facultativa

Anul construirii:

1967

Performanța energetică:

B

Stare:

Renovat recent

Dormitoare:

1

Băi:

1

Suprafaţa locuibilă:

40 m2

Suprafaţa totală:

60 m2

Numărul etajului:

9#

Total etaje:

9 etaje

Situatie juridica:

Posesie netulburata

Accept schimb:

Da, plus diferența

Cadastru și întabulare:

Da

Se adaugă TVA ?:

NU

Cum se vinde:

Negociere directa

Mobiliat?:

Nemobilat

Avantaj client:

Comision zero

Facilităţi:

Lift, Usa metalica, Gaze naturale, Terasa, Apă curentă,
Încălzire centrală, Canalizare, Cablu TV, Balcon, Tâmplarie
PVC

Facilităţi în zonă:

Grădiniţă, Piaţă agro alimentară

Împrejurimi:

Parc, Stradă asfaltată

Sistem constructiv şi materiale:

Pereţi din beton armat, Fundaţie din beton armat, Acoperiş
terasă, Parchet laminat, Gresie, Faianţă, Tâmplărie
termopan

Detalii:

- pretul este usor negociabil

- instalatii sanitare noi
- zugravit recent si foarte curat
- renovat
- geamuri termopan peste tot
- balcon inchis cu termopan
- vecini serviabili, comunicativi
- bloc bine intretinut
- multa verdeata
- are apometre,
- separatie de gaze (fiecare plateste atat cat consuma)
- foarte usor de ajuns in orice zona a Ploiestiului, fiind foarte
aproape statii de tramvai, autobuze
- parchet laminat, in bucatarie, balcon, baie - gresie
- bucatarie si baie - faianta
- varuit cu lavabil
- usi celulare la interior
- usa metal la exterior
Garsoniera are 2 camere, o bucatarie si o baie mari,
vederea este spre spatele blocului, spre NV. Liftul este nou
si modern. Instalatiile electrica, sanitara si termica, au fost
schimbate. Terasa e transformata in dormitor (fara
afectarea structurii blocului) si a ramas si balcon. Nu sunt
probleme cu acoperisul.
Cada este noua.
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Date de contact:
Prenume:

Cornelia

Nume:

Barsan

Telefon:

0727939113

Utilizator:

Proprietar direct

Sigla:

Data nașterii:
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