
VENUT/UDA

REF. BCN3745

374.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 17m² terrassa en venda a Diagonal Mar,
Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Diagonal Mar »  08019
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2
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17m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Promoció d&#39;obra nova amb 143 propietats en 2
edificis de 16 plantes amb espectaculars instal·lacions
comunitàries, terrasses i piscines infinites al terrat, amb
vista al mar ia la zona de Diagonal Mar de Barcelona. Data
de lliurament TARDOR DE 2018.

Una oportunitat excepcional per adquirir una de les 143 propietats que es troben en 2
edificis moderns de 16 plantes en una promoció d'obra nova del barri de Diagonal
Mar, Barcelona.

La promoció oferirà apartaments d'1, 2, 3, 4 o 5 dormitoris, tots ells amb terrasses
privades. Els apartaments de la primera planta i els àtics tindran terrasses
especialment grans.

Tota la promoció compta amb acabats i accessoris de la més alta qualitat, com
fusteria lacada (gris a la zona exterior i blanc a la interior), terres de parquet en els
dormitoris i les zones de dia, terres de Porcelanosa a les cambres de bany i la cuina, i
taulells de quars i electrodomèstics Bosch a la cuina.

Així mateix, el promotor ofereix l'opció de personalitzar habitatges al gust del nou
propietari, que podrà escollir entre diverses opcions de materials, colors i textures
per a les parets, terres, il·luminació, armaris i les cuines. Un estudi de disseny interior
també podrà assessorar els compradors en el procés de creació del seu habitatge
oficial.

Totes les propietats hauran comprar-se amb una plaça d'aparcament i un traster.

En aquests habitatges podrà gaudir d'instal·lacions comunitàries immillorables, com
zones verdes, piscines infinites al terrat i zones chill-out, així com una sala de jocs
infantil i una sala de jocs interior, un saló d'esdeveniments, un gimnàs, un estudi i un
centre de bellesa, de manera que els veïns tindran la sensació d'estar de vacances tot
l'any.

La data de lliurament dels apartaments d'aquesta promoció és tardor de 2018. Per a
més informació, poseu-vos en contacte amb el nostre equip de vendes.

lucasfox.cat/go/bcn3745

Terrassa, Piscina, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Traster, Parc infantil, Obra nova, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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