
LLOGAT/ADA

REF. VALR20956

950 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en lloguer a Sant Francesc, València
Espanya »  València »  València ciutat »  Sant Francesc »  46002

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

50m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Preciós apartament, ubicat en un carrer tranquil al centre
de València, a pocs metres de la plaça de
l&#39;Ajuntament

A pocs metres de la plaça de l'Ajuntament, hi ha aquest fantàstic habitatge de 65
metres quadrats, construït amb les més altes qualitats, en una de les finques més
exclusives de València. La distribució del pis ha aconseguit treure el màxim partit als
metres disponibles amb espais continus i gràcies a la combinació de tons càlids i
acabats similars encara es veu més gran. El disseny interior enriqueix el pis, creant
una llar bonica i pràctica, on predomina una sensació de confort. Lhabitatge es lloga
sense moblar.
En entrar a la vivenda, ens rep un ampli saló menjador amb cuina office de la marca
Bulthaup, completament moblada i equipada, amb electrodomèstics de la marca
Siemens. Adjunt al menjador una àmplia zona de bugaderia amb assecadora,
rentadora i armaris. La distribució aconsegueix crear un sol ambient diàfan on cuina,
menjador i saló comparteixen escena. L'habitació principal està adjunta al menjador i
està separada per una porta corredissa. Un bany complet dóna servei a la vivenda.
L'habitatge presenta sistema de calefacció mitjançant terra radiant i sistema de
refrigeració per conductes. Presenta paviments de fusta natural. El lloguer inclou un
traster de 14 metres quadrats.
Es pot sol·licitar una plaça de garatge al mateix edifici, no inclosa en el preu.

lucasfox.cat/go/valr20956

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Safareig, Renovat, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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