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1.217m²
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DESCRIPCIÓ

En venda única parcel·la plana de 1217 m2 i en excel·lents
condicions a La Colònia, Torrelodones, Madrid

A Lucas Fox Las Rozas, ens complau presentar aquesta bonica plana plana, ben
comunicada, a 200 m de parades d'autobús interior i interurbà ia 10 minuts a peu de
l'estació de trens de rodalies. D'altra banda, també és molt propera a la zona
comercial.

La normativa permet edificar un habitatge unifamiliar de fins a 317 m² amb una o
dues plantes sense comptar soterrani. Es tracta d´un terreny de 1217 m² i en un accés
de via urbana amb qualificació per a residència unifamiliar (xalets) de fins a dues
plantes edificables. De la mateixa manera, es pot fer una parcel·la comuna amb dos
habitatges aparellats i un equipament de:

Aigua
Electricitat
Clavegueram
Enllumenat públic
Voreres

En resum, es tracta de l'únic terreny disponible en aquesta zona que ofereix unes
condicions excel·lents i està envoltat d'espais verds i tot tipus de serveis en una
ubicació exclusiva i tranquil·la.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita. També pot visitar-nos
al centre de Lucas Fox al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas, o contactar-nos per
Instagram @lucasfox.lasrozas

lucasfox.cat/go/rzs36345
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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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