
SÅLD

REF. MAD3770

2 700 000 € Takvåning - Såld
Excellent Takvåning med 3 Sovrum med 104m² terrass till salu i Justicia, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

3
Sovrum  

3
Badrum  

300m²
Planlösning  

104m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Renoverade våningar i byggnad med klassisk fasad i
Justicia.

Denna helt renoverade byggnad med klassisk fasad utgörs av 3 tillgångliga
fastigheter med enastående avslutningar och egenskaper. Buggnaden ligger i det
eftertraktader Justiciaområdet, och det finns för tillfället en 4 och en 2 sovrums-
lägenheter så väl som en hänförande 3-sovrums vindsvåning tillgångliga att köpa. .
De kan skryta med rymliga vardagsrum och matsals ytor, fullt utrustade kök och
sovrummen har egna en-suite badrum.De har vackert höga tak, stora fönster med
järn detaljer som komplementerar den nutida interiören.  
Byggnaden har en elegant ingång med concierge service och exklusiva gemensamma
områden så som robotic parkering, en vinkällare för privata event och gym med
bastu.
Detta är ett unikt tillfälle att köpa en enastående  bostad i ell fullt renoverat projekt i
ett av de bästa bostadsområdena i Madrid City. Ett idealt val för familjer, par eller
investerare då det finns väldigt hög efterfrågan på kvalitets våningar i detta område
som utvecklas till et av de mest fashionabla kvartern i huvudstaden.  
Våningarna blickar mort den vackert trädkantade gatan som den är belägen på och
står inflyttningsfärdiga i November 2016.

lucasfox.se/go/mad3770

Terrass, Gym, Garagem privada, Högt i tak,
Parkering, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Domotiskt system
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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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