
RESERVADO

REF. SVA36725

575.000 € Pis - En venda - Reservado
Pis de 5 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41001

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

210m²
Plànol  

10m²
Terrassa

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.cat Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Magnífic pis en excel·lents condicions amb 5 dormitoris,
terrassa, garatge i traster en venda al carrer Arjona, al
centre històric de Sevilla.

Pis recentment reformat amb materials de primera qualitat, totalment exterior i molt
lluminós. Aquest ampli pis gaudeix de molt bona distribució.

La zona de dia compta amb un rebedor, un ampli saló-menjador amb sortida a una
àmplia terrassa tancada amb vidrieres. La cuina recentment reformada presenta
mobiliari d´alta gamma alemanya, amb tots els electrodomèstics (dos frigorífics,
vinoteca, forn, microones, rentavaixelles, placa d´inducció, rentadora, assecadora) i
zona d´office, així com un rebost molt espaiós. Al costat de la cuina trobem un
dormitori de servei, bany complet i safareig amb estenedor.

La zona de nit disposa de quatre dormitoris amb armaris de paret i dues cambres de
bany. El dormitori principal compta amb vestidor i bany privat.

L´habitatge disposa de molts armaris perfectament equipats, així com magnífiques
qualitats. Podem destacar el terra de parquet a dormitoris, tarima flotant de fusta a
l'entrada i saló-menjador i el porcellànic a cuina, dormitori i lavabo de servei. A més,
compta amb calefacció amb radiadors i aire condicionat individualitzat a cada
estança i dues portes d'entrada, totes dues cuirassades, de màxima seguretat.

La plaça de garatge i traster estan inclosos al preu. El pis compta amb dos ascensors i
baixada directa al garatge.

El preu de la comunitat puja a 215 € mensuals que inclou l'aigua, porter de dilluns a
divendres matí i vesprada i dissabtes al matí, a més de vigilant nocturn de 23:00 a
7:00.

Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una cita.

lucasfox.cat/go/sva36725

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vestidor, Traster, Seguretat,
Renovat, Muntacàrregues,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Magnífic pis en excel·lents condicions amb 5 dormitoris, terrassa, garatge i traster en venda al carrer Arjona, al centre històric de Sevilla.

