
UTHYRD

REF. LFMR1078

4 600 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till uthyrning i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28023

5
Sovrum  

5
Badrum  

480m²
Byggyta  

400m²
Totalyta

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Denna 480 m² stora egendom förenar elegans och klass i
ett välfördelat utrymme med högt i tak och moderna
inredning. Beläget nära butiker och fantastiska
restauranger

Detta parhus för uthyrning har en fantastisk orientering och enkel tillgång till de
gemensamma områdena.

Det finns 2 stora vardagsrum, varav en har utsikt över den välskötta trädgården och
poolen.

Matplatsen ligger precis bredvid köket som leder ut på terrassen och grillplatsen.

På övervåningen finns 3 sovrum med 2 badrum och ett master badrum med ett
mysigt kontorområde.

Bottenvåningen har genomgått en mycket ny renovering, som erbjuder en andra, mer
intim, familjerum, med badrum, ett förråd / verkstadsrum och ett eget sovrum.

lucasfox.se/go/lfmr1078

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Parkering

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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