REF. BCNR3749

2.500 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis de 4 dormitoris amb 15m² terrassa en lloguer a El Born, Barcelona
Espanya » Barcelona » Barcelona ciutat » El Born » 08003
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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

Apartament de 4 dormitoris moblat en lloguer prop de
Parc de la Ciutadella.
Trobem aquest magnífic apartament moblat al centre del barri del Born, al carrer
Comerç, a prop del Parc de la Ciutadella i el Passeig del Born. L'apartament fa 150 m²
i té una terrassa de 15 m². Té molt de caràcter gràcies a la seva finca règia, bigues
vistes i terra de rajoles. Pàrquing opcional.
Compte amb un total de 4 dormitoris dobles i 2 cambres de bany, més un espai
addicional que seria ideal per a una oficina o per a una sala de jocs. Una cuina oberta
completament equipada i un saló espaiós amb accés a la terrassa completen aquest
agradable apartament. Gaudeix d´aire condicionat, calefacció i electrodomèstics per a
la cuina. La televisió i el WIFI estan inclosos, també 5 altaveus amb sistema de so
estèreo i projector. El terrat és comunitària.
El preu inclou 3 hores de neteja a la setmana i internet.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
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lucasfox.cat/go/bcnr3749
Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Paviments hidràulics, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció, Exterior,
Renovat
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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