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DESCRIPCIÓ

Oportunitat d&#39;inversió única d&#39;adquirir aquest
habitatge espaiosa i lluminosa a Eixample Dret amb 8
dormitoris dobles, 4 banys i un gran saló. Actualment
cada habitació aquesta llogada i és perfecte si busques
una rendibilitat alta
Aquest increïble pis cantoner de 203 m² amb orientació sud-est s'ubica a la planta
principal d'un elegant edifici a Eixample Dret.
Aquest habitatge destaca per constar de 8 dormitoris dobles, tots ells exteriors i
lluminosos, aprofitant la distribució cantonera de l'edifici. A més dels dormitoris,
trobem 4 banys complets i un saló, un menjador i una cuina de planta oberta.
Tant la seva immillorable ubicació cèntrica com els seus múltiples dormitoris
converteixen l'habitatge en una oportunitat d'inversió increïble, ja sigui per a lloguer
a llarg termini o per a futura revenda. Si el nou propietari ho desitja, es poden
eliminar les parets que divideixen els dormitoris, per així obrir els espais i modificar
la distribució al seu gust, oferint una flexibilitat total per adaptar el pis a qualsevol
estil de vida.
Poseu-vos en contacte amb el nostre equip de vendes per discutir aquesta
oportunitat d'inversió única amb potencial d'una rendibilitat neta del 6%.
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Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aire condicionat,
Calefacció, Exterior, Renovat
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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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