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DESCRIPCIÓ

Lluminosa habitatge de 6 dormitoris, 3 banys, cuina
independent amb accés a pati, plaça de garatge, traster i
servei de porter a Almagro.
Lucas Fox International Properties presenta aquesta magnífica habitatge de 179 m²
construïts i amb orientació sud que dóna a un carrer arboleada de districte
d'Almagro, envoltada de serveis de tot tipus.
Es tracta d'un habitatge amb un gran saló i un distribuïdor des d'on s'accedeix als 6
dormitoris, un d'ells el principal amb bany ensuite, dos banys complets i una cuina
independent amb accés a pati de l'edifici amb ús privat. L'habitatge té gran potencial
de reforma i més compta amb traster i plaça de garatge en la mateixa finca.
Poseu-vos en contacte per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/mad28480
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic , A renovar,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Muntacàrregues,
Traster
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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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