REF. BCNR25711

1.800 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 32m² terrassa en lloguer a
Eixample Esquerre
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » Eixample Esquerre » 08015
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LLOGAT/ADA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis tranquil en planta baixa en excel·lents condicions,
renovat i llest per entrar a viure, en lloguer al carrer
Diputació, Barcelona.
L'habitatge se situa en una planta baixa de la finca i disposa d'accés directe des del
carrer.
A l'entrar, unes petites escales ens condueixen a la sala-menjador, un espai ampli i
obert amb unes golfes, ideal com a zona lúdica infantil o zona d'estudi.
A continuació, vam arribar a la cuina, que es presenta totalment equipada amb
electrodomèstics i amb tot el parament necessari. Just a la banda, hi ha un pati
interior i un gran celler / traster, molt pràctic per la seva gran tamaño.Además,
disposa de rentadora assecadora.
El pis disposa de tres dormitoris. El primer està actualment habilitat com saló, amb
sofà-llit, però es podria reconvertir fàcilment a dormitori familiar o com a visitant. El
segon dormitori és individual amb llit niu i compta amb un escriptori. Finalment,
s'ofereix el dormitori principal, una suite amb escriptori i bany privat i que ofereix
vestidor, zona d'oficina i bany. Des d'aquí, accedim a l'espaiosa terrassa, que resulta
molt lluminosa ja que rep sol durant part del dia i ve amb una taula i cadires.
El pis es completa amb un lavabo de cortesia.
L'habitatge s'ha renovat recentment i presenta terres de parquet i sostres de volta
catalana, entre altres característiques. Hi ha un servei de neteja setmanal, wifi i
alarma per 150 € addicionals.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya

lucasfox.cat/go/bcnr25711
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Renovat, Safareig, Traster, Zona chill-out
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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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