
ÎNCHIRIERE: 

Casă 3 camere, 101mp  
Teren 500mp, Corbeanca 
Începând de la: 1190* euro / lună (se aplică termeni și condiții)

DESCRIERE 
Vă oferim spre închiriere o casă individuală cu parter, 
construită pe un teren de 500 de metri pătrați, situată în 
zona Corbeanca. Accesul este deosebit de facil, faci mai 
puțin de 5 minute cu mașina din DN1 Value Center, 
Carrefour sau Hornbach Balotești. Gândită pentru o familie 
de 2 persoane, eventual cu un copil, casa dispune de o 
suprafață generoasă, de peste 100 mp utili și se află pe un 
teren de 500 metri pătrați. Planul locuinței este compus din 
2 dormitoare, living-room cu dining de aproape 40 de metri 
pătrați, 2 băi cu cadă și duș walk-in, bucătărie Închisă 
amenajată în stil florentin, holuri, cameră tehnică, 2 terase 
la intrările în casă și pod amenajat pentru depozitare pe 
toată suprafața. 

UTILITĂȚI 

• Utilități generale: Curent, Apă, Stație epurare 
proprie, Gaz, CATV 

• Sistem încălzire: Termoficare cu centrală proprie, 
Încălzire prin pardoseală 

• Acces internet: Cablu, Wireless 

FINISAJE 

• Stare interior: Renovat, nou 
• Ferestre cu geam termopan: Tri-pan, low-e 

• Rulouri/Obloane: Din aluminiu, în fiecare încăpere 
• Ușă intrare: Metalică 
• Izolații termice: Casă izolată termic (inclusiv 

acoperiș și pod) 
• Podele: Parchet, Gresie 
• Uși interior: Mdf, Sticlă 
• Decorare pereți: Vopsea lavabilă, Faianță, Vopsea 

decorativă 

ALTE DOTĂRI 

• Alte spații utile: Două terase, Boxă depozitare 
• Bucătărie: Complet mobilată, Utilată 
• Contorizare: Contor gaz, Contor electricitate 
• Mobilat: Lux 
• Electrocasnice: Mașină de spălat vase, Mașină de 

spălat rufe, Frigider încastrat în mobilier, cu 
congelator, Plită gaz, Hotă, Cuptor electric, Cuptor 
Microunde, HDTV SMART, Aspirator 

• Diverse: Senzor de gaze, Telecomandă poartă auto 
• Dotări imobil: Pod amenajat pentru depozitare. 

Sistem alarmă, Sistem video 

SERVICII 

• Servicii imobil: Administrare, Supraveghere video 
• Servicii management: Property Management, Plata 

facturi utilități 
• Servicii întreținere: Curățenie, Reparații curente 



ÎNCHIRIERE: 

Casă 3 camere  
101mp, Teren 500mp, Corbeanca 
Începând de la: 1190* euro / lună

PREȚURI* 
Dacă optezi pentru plata în avans, pentru o 
durată a contractului mai mare de 6 luni, 
beneficiezi de o reducere de preț de 15%.  
Pentru plata lunară sunt valabile tarifele de mai 
jos. 

ÎNCHIRIERE 1-2 LUNI 
• Garanție: 1750 eur 
• Plată lunară: 1750 eur / lună 

ÎNCHIRIERE 3-6 LUNI 
• Garanție: 1530 eur 
• 2 tranșe de plată: 1670 eur / lună 

ÎNCHIRIERE 7-11 LUNI 
• Garanție: 1330 eur 
• Lunar de plată: 1565 eur / lună 

sau 
*1330 eur/lună cu ultimele 2 luni din contract 
plătite în avans, și care garantează respectarea 
perioadei contractate 

ÎNCHIRIERE 12+ LUNI 
• Garanție: 1250 eur 
• Lunar de plată: 1400 eur / lună 

sau 
*1190 eur/lună cu ultimele 2 luni din contract 
plătite în avans, și care garantează respectarea 
perioadei contractate 

Prețurile nu includ utilitățile, serviciile de 
property management, curățenia și întreținerea 
locuinței. Acestea se plătesc separat. 

LOCALIZARE 

CONTACT 
Telefon / SMS / WhatsApp :  

0720 333 633 
E-mail: contact@interiorpro.ro

mailto:contact@interiorpro.ro

