
SÅLD

REF. BCN2960

695 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011

4
Sovrum  

3
Badrum  

129m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Renoverad 129 m² lägenhet på andra våningen med
utmärkt finish i ett centralt läge, nära Plaça Universitat.

Fastigheten ligger i en tegelbyggnad från 1970-talet av den berömda arkitekten
Antoni de Moragas och har 24-timmars bevakning och 12-timmars conciergeservice.

Lägenheten har totalrenoverats och erbjuder en funktionell layout med en central
entré som leder in i det rymliga vardagsrummet - matsalen och det moderna, öppna
köket. Det finns 2 dubbelrum med eget badrum och 2 enkelrum och separat
gästtoalett.

Uppvärmning, luftkonditionering, armaturer som är i nivå med taket, trägolv av hög
kvalitet och marmorplattor i badrummen är bara några exempel på de avancerade
finisherna och funktionerna i denna charmiga fastighet. Det är registrerat som 129 m²
stort och har en privat terrass med utsikt över Calle Muntaner, samt en fantastisk
gemensam takterrass med fantastisk utsikt över staden.

Det utmärkta, centrala läget innebär att alla typer av tjänster är tillgängliga precis
utanför ytterdörren.

lucasfox.se/go/bcn2960

Terrass, Portvakt, Hiss, Gemensam terrass, ,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Förråd, Exteriör, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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