
CasãdinToronto,vândutã
cu613.000dedolaripeste
preþulcerut

O
casã cu trei dor-

mitoare din nor-

dul oraºului cana-

dian Toronto, si-

tuatã pe 174

Cranbrooke Ave.,

s-a vândut în martie cu peste douã

milioane de dolari, preþ cu 600.000

de dolari mai mare decât cel cerut

de proprietar, informeazã Zero

Hedge, citând The Globe and Mail.

Imobilul, scos la vânzare prin divi-

zia Johnston and Daniel aparþinând

agenþiei Royal LePage Real Estate

Services Ltd., a fost înstrãinat dupã

numai ºase zile de la listare.

Casa a mai fost vândutã în august

2014, cu 1.065.000 de dolari, iar

acum, în februarie 2022, a fost

cumpãratã la un preþ aproape tri-

plu. Vânzãtorul a cerut 1,995 milio-

ane de dolari pe imobil, dar acesta

a fost înstrãinat pe 2,608 milioane

de dolari, conform sursei citate.

The Globe and Mail menþioneazã

cã aceastã casã a fost "renovatã la

scarã largã" în 2017, operaþiune

care i-a dat în plus o baie modernã

la etaj, iar la parter o nouã zonã de

luat masa, deschisã, ºi o bucãtãrie

cu aparate electrocasnice din oþel

inoxidabil ºi o insulã masivã". Noul

living are un ºemineu, respectiv un

birou cu ieºire pe o punte.

Imobilul a atras aproximativ 80 de

potenþiali cumpãrãtori când a fost

scos pe piaþã.

Brayden Irwin, unul dintre agenþii

care au listat casa pentru vânzare, a

declarat: "Nu am fãcut nicio sesiune

deschisã de vizionare a locuinþei,

noi considerând cã persoanele in-

teresate, cumpãrãtori serioºi, do-

resc sã vadã casa într-un cadru pri-

vat, singuri cu agenþii lor. Primeºti

un rãspuns mai bun din partea pie-

þei atunci când faci asta, iar poten-

þialul cumpãrãtor nu este deranjat

de alte persoane".

Casa a primit ºapte oferte serioa-

se, iar Brayden Irwin a mai spune,

citat de The Globe and Mail: "Trei

oferte au fost semnificativ mai mari

decât celelalte, ceea ce aratã cã

existã o mulþime de cumpãrãtori

serioºi pe piaþã".

Brayden Irwin a mai declarat cã

mulþi oameni au fost interesaþi de

aceastã casã datoritã apropierii sale

de John Wanless - o ºcoalã primarã

popularã.
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Piaþa imobiliarã


