
VENUT/UDA

REF. BCN18484

768.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Eixample Esquerre, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Barcelona ciutat »  Eixample Esquerre »  08011

2
Dormitoris  

2
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148m²
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DESCRIPCIÓ

Habitatge àmplia amb les millors qualitats en venda en
una promoció d&#39;obra nova d&#39;alta gamma al
costat de Universitat.

Aquest preciós pis de 148 m² se situa a la primera planta d´una promoció d´obra nova
en una finca règia completament rehabilitada al cor de Barcelona, en un enclavament
molt cèntric de l´Eixample Esquerre, a prop de plaça Universitat i Catalunya.

Es tracta d´un habitatge modern construït amb els millors materials i amb
prestacions d´alta gamma, amb un disseny molt elegant que crea espais actuals i
acollidors. Aquesta unitat disposa d´un saló-menjador espaiós orientat al carrer, una
cuina independent amb zona de bugaderia, dos dormitoris amb banys privats i un
bany de cortesia.

Entre els acabats i prestacions, destaquen el sistema híbrid d'aerotèrmia de
Mitsubishi per conductes i terra radiant amb control mitjançant domòtica, els
electrodomèstics de la cuina de gran qualitat, així com els mobles de la cuina i els
banys fets a mida. Totes les prestacions són d'alta gamma per garantir el màxim
confort en tot moment.

També cal destacar que els propietaris podran gaudir d´accés a la terrassa
comunitària del terrat, un espai de 60 m² amb zones chill-out i vistes a la ciutat. Sens
dubte, és l'espai ideal per divertir-se en família o amb els amics o relaxar-se mentre
observa les vistes a la ciutat.

Una oportunitat excel·lent per adquirir un habitatge a estrenar al cor de Barcelona.
Data de lliurament prevista pel T1 de 2020.

lucasfox.cat/go/bcn18484

Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Terrassa comunitària, Sistema domòtic,
Renovat, Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat
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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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