Herastrau apartament unicat 4 camere lux pentru inchiriere
430,000 € sau 2,559.52 € / mp

•
•
•
•

3 dormitoare
Decomandat
An construcție: 2007
3 dormitoare; 3 băi; grădină;

2,300 € / lună sau 13.69 € / lună / mp

•
•
•
•
•

Etaj : 4 / 1S+P+5E+6R
Supraf. construită: 185 mp
Supraf. utilă: 168 mp
1 garaje;
2 locuri de parcare

Daca ati ajuns in dreptul acestui anunt cu siguranta va puteti opri din cautari.
Daca ar ﬁ sa faceti o recapitulare a ceea ce ati vazut pana acum cu siguranta
ati ajuns la concluzii mai putin fericite; si aici ne referim la faptul ca ati vazut
proprietati frumoase dar extrem de scumpe, proprietati acceptabile ca pret dar
cu ﬁnisaje ieftine si de proasta calitate, proprietati cu proprietari nehotarati sau
neseriosi, proprietati reprezentate incorect de catre agentii sau, un mix din cele
de mai sus.
Dar daca ar exista o proprietate superba intr-un bloc nou din Herastrau,
proprietate cu o suprafata utila de 168 mp, cu 4 camere mari, frumoase si
luminoase, mobilata si utilata Rovere, Franke si Porcelanosa, cu 2 semineuri,
atunci cu siguranta intelegeti de ce v-am recomandat sa va opriti aici cautarile.
Dar daca am adauga la cele de mai sus faptul ca pretul va include si 2 locuri de
parcare in subteran?
Si daca v-am povesti ca puteti avea acces gratuit la spa-ul si piscina din
imobilul in care se aﬂa apartamentul? Sau ca exista multiple spatii de joaca
pentru copii dvs? Sau ca acest imobil dispune de camere de supraveghere si
paza permanenta astfel incat sa va simtiti mereu in siguranta impreuna cu
familia dvs.? Realizati ca nu aveti de investit nici macar 1 RON in aceasta
proprietate dupa achizionare? Credem ca este o intrebare retorica.
Iar daca proprietatea este reprezentata si de un agent si o companie de
prestigiu pe care puteti conta pentru solutionarea cererilor dvs intr-un mod
eﬁcient si profesionist, realizati oare ca parcurgeti anuntul cu viitoarea dvs.
locuinta?
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