Apartament tip F 2 camere - Piata Delﬁnului
Exclusivitate
Comision 0%

82,000 € (1,456.48 € / mp) + 5% TVA



Camere

2



Dormitoare



Băi

1



Etaj



Supraf. construită

63.6 mp



Supraf. utilă



Anul construcției
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Apartament tip F 2 camere - Piata Delﬁnului
Investeşte inteligent în viitorul tău şi cumpără-ţi o casă aşa cum ai visat!
Situat în apropiere de Piaţa Delﬁnului, într-o zonă aﬂată în plină dezvoltare şi bine conectată la oraş, Città Residential Park
este un ansamblu format din 4 blocuri cu 380 de apartamente.
Construit după cele mai înalte standarde de calitate şi de siguranţă, cu soluţii moderne pentru eﬁcientizarea costurilor de
întreţinere, Città oferă toate facilităţile de care ai nevoie: de la parcare privată şi parc securizat, până la spaţii comerciale şi
locuri de joacă pentru copii.
Apartamentele luminoase şi eﬁcient compartimentate, cu ﬁnisaje şi dotări de top, fac din Città un parc rezidenţial cu
adevărat modern, proiectat la standarde europene.
7 motive pentru a alege să locuiești în Città Residetial Park!
1. Consum redus – centrala proprie de apartament în condensație asigură un randament mai bun și consum redus, în
comparație cu cele clasice
2. Economie de energie și gestionare optimă a spațiului: încălzirea în pardoseală asigură o economie de energie de până la
30% și un confort sporit, iar lipsa radiatoarelor vă permite o mai bună gestionare a spațiului
3. Protecție termică, facturi mici
4. Protecție fonică – liniște, tâmplăria PVC TRI-PAN cu izolare termică și fonică superioară
5. Protecție la seism – siguranță
6. Protecție la foc / incendiu
7. Securitate maximă pentru tine și familia ta, locul privat de joacă este îngrădit și beneﬁciază de supraveghere video 24 de
ore din 24
Flexibilitate, conexiuni şi vecinătăţi
Città Residential Park are două puncte principale de acces: din Şoseaua Pantelimon şi din Bulevardul Chişinău. În imediata
apropiere se aﬂă numeroase şcoli şi grădiniţe, precum şi alte puncte de interes.
• Mega Mall
• Naţional Arena
• Kauﬂand
• Carrefour
• Club Miramar
• Club Sportiv Olimpia
• World Class
• Centrul National de tenis
• Parcul National
• Parcul Florilor

Facilități








Apometre
Centrală proprie
Izolat Termic Exterior
Interfon
Podele Parchet
Ferestre PVC
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Drumuri Asfaltate
Contor gaz
Iluminat stradal
Ușă intrare Metal
Pază
Supraveghere video








Boxă la subsol
Curte comună
Încălzire prin pardoseală
Transport în comun
Pază permanentă
Pereți Vopsea lavabilă
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Galerie
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Localizare

Datele agentului

Beatrice Tutanescu
Sales Associate

0721758056

beatrice.tutanescu@remax.ro
RE/MAX Magnum
Str. Washington nr. 32, sector 1
0754 071 165
magnum.bucuresti@remax.ro

www.remax.ro - RMX23496

4/4

