
SÅLD

REF. LFA243

190 200 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Andorra la Vella, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

1
Sovrum  

1
Badrum  

45m²
Planlösning

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Lägenheter med 1 och 2 sovrum till salu i en ny
bioklimatisk byggnad i Andorra la Vella

Dessa attraktiva lägenheter ligger i ett centralt område i Andorra la Vella , i en
nybyggd bioklimatisk byggnad.

Alla apparater har ett vardagsrum och ett fullt utrustat kök med Siemens-apparater.

Ett urval av lägenheter finns tillgängliga, inklusive lägenheter med 1 sovrum på 45 m²
och lägenheter med 2 sovrum på 66 m² med komplett badrum.

Alla fastigheter har hög kvalitet finish och ligger i en ny byggnad.

lucasfox.se/go/lfa243

Terrass, Hiss, Parkering
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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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