Apartament 2 camere Tip IV - Drumul Taberei

•
•
•
•

2 camere
Decomandat
An construcție: 2018
1 dormitoare; 1 băi; 1 terase;

• Etaj: Parter / 1S+P+4E
• Supraf. construită: 63.42 mp
• Supraf. utilă: 53.91 mp

57,015 €

Localizare:

Apartamentul Tip IV este unul dintre apartamentele ansamblului, are 2
camere, este spatios si complet decomandat, compartimentarile sunt din
caramida si vine finisat la cheie: usa metalica la intrare, geamuri termopan,
gresie, parchet, faianta, centrala termica individuala si calorifere. In plus,
ansamblul beneficiaza si de avantaje precum: sistem cu senzori pentru
infiltratii pe terasele blocurilor, rezervoare de rezerva pentru alimentarea cu
apa si enerator electric pentru spatiile comune.
Apartamentul are o suprafata de 54 mp utili si o terasa de 11.08 mp. In plus,
profita de OFERTA limitata: locul de parcare este inclus in pretul
apartamentului!
Apartamente in Drumul Taberei, noi si finisate la cheie poti gasi in asamblul
Grunen Park. Primul bloc al ansamblului rezidential se va finaliza in Martie 2018
si este situat in zona Drumul Taberei.
-
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Vecinatati:
Parcuri: Drumul Taberei; Constantin Brancusi;
Gradinite: GoodStart; Nicholas; Butterfly;
Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei;
Afi Palace Cotroceni; Mall Plaza Romania;
Lidl.

0727 722 222
office@theconcept.ro

Te asteptam cu apartamente noi in Drumul Taberei in ansamblul Grunen Park,
Citește
descrierea
completă pe
următoarea
pagină
unde
iti poti
alege apartamentul
mult
dorit!
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+ 5% TVA

Descrierea completă
Apartamentul Tip IV este unul dintre apartamentele ansamblului, are 2 camere, este spatios si complet decomandat,
compartimentarile sunt din caramida si vine finisat la cheie: usa metalica la intrare, geamuri termopan, gresie, parchet,
faianta, centrala termica individuala si calorifere. In plus, ansamblul beneficiaza si de avantaje precum: sistem cu senzori
pentru infiltratii pe terasele blocurilor, rezervoare de rezerva pentru alimentarea cu apa si enerator electric pentru spatiile
comune.
Apartamentul are o suprafata de 54 mp utili si o terasa de 11.08 mp. In plus, profita de OFERTA limitata: locul de parcare
este inclus in pretul apartamentului!
Apartamente in Drumul Taberei, noi si finisate la cheie poti gasi in asamblul Grunen Park. Primul bloc al ansamblului
rezidential se va finaliza in Martie 2018 si este situat in zona Drumul Taberei.
Vecinatati:
- Parcuri: Drumul Taberei; Constantin Brancusi;
- Gradinite: GoodStart; Nicholas; Butterfly;
- Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei;
- Afi Palace Cotroceni; Mall Plaza Romania;
- Lidl.
Te asteptam cu apartamente noi in Drumul Taberei in ansamblul Grunen Park, unde iti poti alege apartamentul mult dorit!
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