REF. MAD32493

779.000 € Pis - Venut/uda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Ríos Rosas, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Chamberí » Ríos Rosas » 28003
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DESCRIPCIÓ

Habitatge exterior de tres dormitoris, completament
reformat ia estrenar, en venda al districte de Chamberí
zona de Ríos Rosas, Madrid
Aquest excel·lent habitatge recent reformat ia estrenar es troba en una cinquena
planta exterior, d'una finca moderna del 1956, amb ascensor.
L´immoble compta amb un ampli saló menjador amb dos finestrals a l´exterior, una
cuina oberta i completament equipada amb electrodomèstics d´alta gamma, el
dormitori principal amb vestidor i bany en suite i dos dormitoris amb armaris
encastats i dos banys. La calefacció és de gas central i compta a més amb la
preinstal·lació daire condicionat.
Com que és una planta alta i tenint finestres a totes les estances, el pis està dotat de
moltíssima llum. Ubicat en un dels carrers més representatius del districte Chamberí,
a la zona de Ríos Rosas, a escassos metres del Passeig la Castellana i del Consolat
Italià. Molt ben comunicat i amb la varietat de serveis que ofereix la zona com a
escoles, restaurants, centres comercials, molt a prop de Nuevos Ministerios.

lucasfox.cat/go/mad32493
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vistes

Les imatges són infografies que s´acosten molt bé a la realitat (fi d´obra DesembreGener). No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per ampliar informació i
organitzar visites.
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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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