
LLOGAT/ADA

REF. MADR19659

3.150 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en lloguer a Recoletos, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

1
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

95m²
Edificats

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Habitatge amb un disseny exquisit, moblat i amb acabats
excel · lents, en lloguer en una localització immillorable a
la Milla d&#39;Or.

Aquest pis totalment reformat amb primeres qualitats se situa a Recoletos, en un
edifici de façana clàssica amb servei de consergeria.

En accedir a l'habitatge trobem una zona de recepció oberta al menjador ia la cuina
diàfana, totalment equipada amb electrodomèstics de primera qualitat. Al costat
d'ella s'obre un ampli i lluminós saló amb dos finestrals i dos balcons, que inunden
de llum natural l'habitatge i la doten d'un encant especial. A mà esquerra trobem un
ampli dormitori amb bany privat i vestidor. Un lavabo de cortesia i una zona de
bugaderia amb la rentadora i l'assecadora completen aquesta exclusiva habitatge on
qualitat, disseny i bon gust combinen a la perfecció.

El lloguer inclou els subministraments (fins a 250 € mensuals), 1 hora de neteja
setmanal, wifi i el servei de porteria. No inclou el 10% d'IVA.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta exclusiva
habitatge.

lucasfox.cat/go/madr19659
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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