
LLOGAT/ADA

REF. LFMR1130

19.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en lloguer a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28023

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

1,500m²
Edificats  

3,300m²
Dimensions del terreny

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant habitatge dissenyat per un conegut
arquitecte, amb materials d&#39;alta qualitat i amplis
espais molt acollidors equipats amb l&#39;última
tecnologia.

Magnífica habitatge de luxe en règim de lloguer moblat. Disponibilitat de lloguer a
petició. El preu inclou el manteniment del jardí i la piscina, així com a cuidador
resident i vigilància 24 hores.

Totes les estances principals es distribueixen en una sola planta.

En accedir a la casa es troba un ampli rebedor que porta a la cuina totalment
equipada, amb moderns electrodomèstics, amplis trasters, un agradable menjador i
els acabats de la més alta qualitat.

El rebedor també condueix al menjador, a una acollidora sala amb llar de foc, una
sala d'estar amb una gran pantalla de plasma, i un passadís que porta als espais més
privats com els dormitoris i les sales familiars. Aquesta zona alberga un despatx, 3
dormitoris dobles amb banys privats, i un fabulós dormitori principal amb sala
d'estar, despatx i 2 banys amb els seus respectius vestidors de disseny.

Cada estada disposa del seu propi accés al preciós jardí amb una piscina de 16 m²
d'estil balinès.

La planta inferior acull una sala polivalent (amb la possibilitat d'usar com a sala de
jocs, cinema, etc., segons convingui), un gimnàs i 3 dormitoris independents, 1 d'ells
és molt espaiós i consta de bany privat. L'habitatge ofereix aire condicionat.

L'impressionant disseny i estil de la casa atorguen autèntic luxe.

lucasfox.cat/go/lfmr1130

Jardí, Piscina, Terrassa, Aparcament

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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