0% Comision! Prima inchiriere apartament cu 2
camere in Iuliu Maniu!
Comision 0%

570 € / lună (15 € / lună / mp)



Camere

2



Dormitoare

1



Băi

1



Etaj

1



Supraf. construită

47 mp



Supraf. utilă



Anul construcției

www.remax.ro - RMX25798

38 mp

1950

1/4

0% Comision! Prima inchiriere apartament cu 2 camere in Iuliu Maniu!
[RO]
In inima Clujului, pe strada Iuliu Maniu, oferim inspre inchiriere un apartament, nou-nout, de doua camere. Atat ﬁnisajele
cat si mobilierul din apartament sunt de o calitate superioara. Apartamentul este la prima inchiriere iar zona in care se aﬂa
este una foarte avantajoasa dat ﬁind faptul ca este foarte aproape de Piata Unirii.
Dupa o zi grea de munca aripioarele picante de la KFC ne vor face cu ochiul si astfel ne scuteste de gatit. Musai sa pomenim
si de aromatele Pizza de la PizzaHut care ne vor ajuta la stoparea foamei. Pentru cei mai amatori de supe vom avea alaturi
SOUPER care zilnic ne va ajuta cu supe diferite si gustoase. Numeroasele banci din imprejurime nu ne vor refuza atunci
cand vom avea nevoie de serviciile lor.
Pentru alte detalii, nu ezitati sa ma contactati
[EN]
In the heart of Cluj, on Iuliu Maniu street, we oﬀer for rent a new, two room apartment. Both the ﬁnishes and the furniture
in the apartment are of superior quality. The apartment is at the ﬁrst rental and the area in which it is located is very
advantageous given that it is very close to Unirii Square.
After a hard day of work KFC's spicy ﬁns will be the perfect thing for us to eat. We must also mention about the best pizza in
town from PizzaHut that will help us stop hunger. For the soup amateurs, we will have SOUPER that will help us with
diﬀerent and tasty soups daily. The many nearby banks will not deny us when we need their services.
For more details, do not hesitate to contact me

Facilități







Aer condiționat
Contor căldură
Iluminat stradal
Ușă intrare Lemn






Apometre
Contor gaz
Interfon
Transport în comun






Drumuri Asfaltate
Curte comună
Uși interioare Lemn
Podele Parchet

Bucătrărie utilată
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Galerie
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Localizare

Datele agentului

Adrian Suteu
Sales Associate

0753435341

adrian.suteu@remax.ro
RE/MAX Grup de Lux
str. Constantin Brâncuşi nr. 99
+40 264 450 000
grupdelux.cluj@remax.ro
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