
SÅLD

REF. DEV1598

2 156 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Almagro, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Sovrum  

4
Badrum  

357m²
Byggyta

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.se Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En superb ny bostadsutveckling med 17 våningar till salu,
belägna i ett hett eftertraktat läge location i hjärtat av
Madrid.

Spectakulär byggnad erbjuder 17 hänförande fyra sovrums residens
Belögen i högt eftertraktade distriktet Chamberí-Almagro i hjärtat av Madrid
Exceptionellt högklassiga avslutningar
Excellent förbindelse till hela staden, närområden och flygplats
Parkerings plats

lucasfox.se/go/dev1598

Jacuzzi, Spa, Gym, Portvakt, Hiss, Parkett,
Parkering, Balkong, Chill out plats, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Säkerhet, Tvättstuga, Uppvärmning
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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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