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Apartament central, 4 camere in zona
Kiseleff/Aviatorilor

3.000 EUR / lună

Referinta web

#30770

Docentilor Residence, Aviatorilor, Bucuresti

https://blissimobiliare.ro/apartament-4-camere-de-inchiriat-dorobanti-primaverii-kiseleff-aviatorilor-30770

Descriere
Apartament deosebit, confortabil si luminos, situat intr-una din cele mai exclusiviste zone ale orașului, între Aviatorilor
și bulevardul Kiseleff, in complexul Docentilor Residence.

Apartament cu locuri de parcare subterane si acces la psicina
Apartamentul are 4 camere si este foarte spatios, avand o suprafata de 205 mp. Acesta este compus din living foarte
generos, bucatarie modern mobilata si echipata (inclusiv masina de spalat vase), 3 dormitoare, 3 bai si un balcon.
Propietatea este partial mobilata si dispune de finisaje de lux, pregatita sa va ofere comfortul si siguranta de care
aveti nevoie.
Apartamentul dispune de 2 locuri de parcare subterane, iar amplasarea in complexul residential ofera o multitudine
de beneficii:
Este situat in complexul Docentilor Residence, care este la câţiva pași de Kiseleff și Parcul Herastrau, două
dintre cele mai frumoase parcuri ale orașului, cu locuril de joacă, restaurante și cafenele.
Bucurându-se de liniștea locaţiei sale, proprietatea beneficiază de toate facilităţile orașului: supermarketuri,
școli și magazine precum și acces ușor la transportul public, staţia de metrou Aviatorilor aflandu-se in imediata
apropiere.
Docentilor Residence este situat perfect pentru cei care doresc să aibă toate facilităţile la câţiva pași.
Docentilor Residence este o clădire de lux cu 4 etaje, cu apartamente de 2,3 și 4 camere, cu suprafeţe variind
de la 100 la 260 mp. Toate unităţile au două locuri de parcare subterane și acces la piscina de pe acoperiș.
Clădirea are porţi, CCTV, interfon video, ascensoare Tysen Krupp.

Detalii proprietate
Nr. camere

4

Suprafaţă utilă

205m²

Suprafaţă construită

240m²

Tipul apartamentului

Apartament

Compartimentare

Decomandate

Confort

Confort 1

Nr. dormitoare

3

Nr. bucătării

1

Nr. băi

3

Tipul clădirii

Bloc

An construcţie

2014

Dispunere

1S+DS+HP+4

Etaj

2

Nr. balcoane

1

Stare

Finalizat

Lift

Da

Parcare înăuntru

2

De la dezvoltator

Da

Costul mediu al

200.00 EUR

utilităţilor pe lună

Facilităţi
Bucătărie echipată

Mașină de spălat vase

Încălzire de la clădire

Piscină

Nemobilat ( Dispus să mobileze )

Locaţie

Poze
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