REF. MAD21692

€785,000 Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Almagro, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Chamberí » Almagro » 28010
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DESCRIPCIÓ

Pis de 2 dormitoris en excel·lents condicions situat a
Almagro, en un edifici de recent construcció.
Oportunitat única per adquirir un pis situat en un edifici modern de recent
construcció. El pis ha estat cuidat amb cura i millorat pels seus actuals propietaris,
modificant la distribució inicial i instal·lant materials de primer nivell.
L'habitatge és pràcticament tota exterior, i la cuina, la zona d'estar i el dormitori
principal gaudeixen d'unes imponents finestres de sòl a sostre que els confereixen
una lluminositat difícil de trobar en els habitatges de la zona.
La distribució és diàfana i àmplia, amb una àmplia cuina-menjador dotada
d'electrodomèstics de primeres marques i oberta a la sala. El dormitori principal té
un bany en suite, i el segon dormitori té un bany davant que li dóna servei.
Tot en l'habitatge és de primer nivell: fustes importades d'Escandinàvia per als sòls,
mobles de cuina de disseny, llums, aire condicionat d'última generació i sistema de
domòtica.

lucasfox.cat/go/mad21692
Servei de consergeria, Ascensor, Parquet,
Sostres alts, Terres de marbre,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Seguretat,
Sistema domòtic, Traster

En aquest edifici boutique els acabats són impecables. Hi ha servei de consergeria i,
ocasionalment, places de garatge en lloguer.
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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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