
    

     

            
com.Ceahlău  jud.Neamţ

                                               e-mail:   jurist.carmen@yahoo.com
                          web:    www.camyimobiliare.webgarden.ro

Vând 6 (şase) vile, 
la pachet 

sau la bucată 
 

PREZENTARE

Vã facem cunoscutã oferta noastrã, în apropierea staţiunii Durãu, din comuna 
Ceahlãu, judeţul Neamţ, vilele fiind situate într-o curte de 3.000 m.p., mãrginitã în 
faţã de şoseaua care duce în staţiunea DURÃU şi în spate de pârâul Schit. 

Douã unităţi, omologate la ***, sunt de tipul: parter + etaj, având :
-la parter : - living  26 m.p. cu pardoseala din gresie;
    - bucãtãrie  6 m.p., spălător, W.C. 

-la etaj : - douã dormitoare ( pat dublu / dormitor ) cu balcon;
    - baie cu duş şi cu pardosealã din gresie.

Cinci unităţi, omologate la ***, sunt de tipul: parter + etaj, având:

-la parter :      - living 30 m.p. cu pardosealã din gresie
      - bucãtãrie 6 m.p., spălător, W.C.

-la etaj :       - douã dormitoare ( două paturi / dormitor ) cu balcon;
- baie cu duş şi cu pardosealã din gresie la fiecare    

              dormitor;



Vila mare , omologatã la **, având :

-la parter :      - living  64 m.p. cu pardosealã din mozaic;
       - bucãtãrie  24 m.p. cu pardosealã din gresie

  - W.C. şi spălător cu pardosealã din gresie
       - magazie  24 m.p. cu pardosealã betonatã;

 - centrala termicã;
-la etaj :        - 4 dormitoare ( pat dublu / dormitor ) cu balcon;

       - baie cu cadã şi cu pardosealã din gresie;
-la mansardã:  - 2 dormitoare ( pat dublu / dormitor ) cu balcon.

În curte sunt amenajate: 4 grătare pentru fripturi, 6 leagãne, un fileu pentru tenis – 
fotbal şi volei, un coş de baschet.

Vilele sunt dotate, fiecare, cu :
- racord la centralã termicã pentru încãlzire ;
- instalaţie apã rece, apã caldã şi canalizare;
- frigider (vila mare având 3 frigidere);
- aragaz cu hotã; veselă; tacâmuri, oale şi alte accesorii ;
- alte dotãri specifice spaţiilor (living, bucãtãrie, dormitoare,    

                                                                                spãlãtor,W.C. şi baie) 
- televizor şi sistem de televiziune prin cablu; telefon; semnal GSM; 

Relaţii  prin COSTAN MIHUT CARMEN : Mobil 0754553937
                                    Tel./Fax       0233213572

             E – mail:      jurist.carmen@yahoo.com

Ofertă specială în luna iulie, 
Reducere de 10 până la 25 %,

 

faţă de aceste preţuri
   Euro

Nr 
Crt

Vila 1 Vila 2 Vila 3 Vila 4 Vila 5 Vila 6 Total Mod de 
cumpărare

1 12.000 30.000 12.000 15.000 26.000 26.000 121.000 Toate 6
2 13.500 33.000 13.500 17.500 28.500 29.500 135.500 In pachet

V1-V4 / V5-V6
3 15,ooo 36.000 15,ooo 20.000 30.000 31.000 147.000 Cu bucata

La aceste preţuri se adaugă preţul terenului, 500 mp pentru fiecare casă

Nr 
Crt

Vila 1 Vila 2 Vila 3 Vila 4 Vila 5 Vila 6 Total Mod de 
cumpărare

1 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000 Toate 6
2 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.000 In pachet

V1-V4 / V5-V6
3 8,ooo 8,ooo 8,ooo 8,ooo 8,ooo 8,ooo 48.000 Cu bucata


