Casă / Vilă in Chiajna deosebita complet mobilata
Exclusivitate

210,000 € (1,320.75 € / mp)



Camere

5



Dormitoare

3



Băi

3



Locuri de parcare

2



Supraf. construită

212 mp



Supraf. utilă

159 mp



Supraf. teren

550 mp



Supraf. curte

550 mp



Anul construcției
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Casă / Vilă in Chiajna deosebita complet mobilata
Proprietatea pe care v-o propunem spre achizitie este situata intr-o zona rezidentiala linistita, pe o strada fara traﬁc auto
intens, cu circuit inchis si cu multa vegetatie. Casa a fost proiectata si construita cu grija si atentie la detalii, cu ﬁnisaje de
buna calitate care includ placaje cu piatra naturala si ceramica de calitate. Camerele sunt foarte luminoase, ferestrele ﬁind
ample, iar tavanele inalte imprima interioarelor noblete. Livingul este innobilat de semineul pe lemne, cu adaptor de
caldura, mobilier executat la comanda, de calitate inalta, schimbat in 2018 si parchet laminat de 12 mm , pentru un confort
optim. La etaj gasim dormitoarele ce creeaza o atmosfera intima, dormitorul matrimonial dispune de dressing, terasa si
baie proprie.
Proprietatea este oferita spre vanzare mobilata si utilata, astfel incat viitorii proprietari vor elimina stresul generat de
cautarea unor solutii de amenajare a interiorului si se vor putea focusa doar pe personalizarea acestuia.
Gradina de vis te imbie la relaxare, avand vegetatie matura si bine intretinuta, amenajata si cu o casuta de poveste pentru
cei mici. De asemenea, terasa este prevazuta cu bucatarie de vara si balansoar.
Cand vine vorba despre aceasta proprietate, o vizita in locatie este obligatorie pentru nu trebuie vazuta doar in fotograﬁi,
indiferent de calitatea acestora, ci trebuie simtita.

Facilități






Aer condiționat
Curte
Ușă intrare Metal
Ferestre PVC
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Drumuri Asfaltate
Izolat Termic Exterior
Transport în comun
Șemineu






Mobilat Complet
Iluminat stradal
Podele Piatră naturală
Pereți Vopsea lavabilă
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Galerie
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Localizare

Datele agentului

Valentina Botea
Sales Associate

0799958880

valentina.botea@remax.ro
RE/MAX Properties
Str. Docentilor nr. 9
0213 232 045
properties.bucuresti@remax.ro
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