
UTHYRD

REF. LFMR1255

3 300 € per månad  Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Universidad, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Universidad »  28808

1
Sovrum  

1
Badrum  

77m²
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

Fantastisk möjlighet att bo i det upp och kommande
området på Plaza España, i en lyxig miljö, omgiven av alla
bekvämligheter, och på gångavstånd från landets
huvudattraktioner

Denna lägenhet ligger i den prestigefyllda Torre de Madrid (en skyddad ikonisk
arkitektur, som anses vara den högsta bostadshuset i huvudstaden) och erbjuder
högteknologiska installationer, lyxiga ytor och fantastisk utsikt bland många andra
attraktiva funktioner.

Njut av solnedgången i Madrid från terrassen, kok upp en måltid i det moderna fullt
utrustade köket och koppla av i vardagsrummet "industriell" stil.

Denna lägenhet kommer snart att vara möblerad med moderna möbler, av vilka
några kommer att vara av italiensk design.

Detta prestigefyllda bostad erbjuder 24-timmars säkerhet och ett gemensamt område
inklusive ett komplett gymnastiksal.

lucasfox.se/go/lfmr1255

Terrass, Hiss
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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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