
REF. SVA39860

1.180.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 25m² terrassa en venda a Sevilla
Espanya »  Sevilla »  41011

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

308m²
Plànol  

25m²
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

Excelente piso con seis dormitorios, tres baños, amplia
terraza, garaje, dos trasteros, conserje y seguridad, en
Avenida República Argentina, en Los Remedios, Sevilla.

Lucas Fox Sevilla, presenta aquest senyorial pis situat en una de les millors zones de
Sevilla, al barri dels Remedios, totalment reformat l'any 2015, amb un total de 308 m
més una amplia terrassa de 25 m, plaça de garatge i dos amplis. trasteros.

La vivienda, en excelente estado, cuenta con un gran salón con dos zonas y chimenea,
otra sala de estar independiente junto a la amplia cocina totalmente equipada y una
gran terraza, seis habitaciones y tres baños completamente reformados completan
la zona de descanso. Totes les dependències són exteriors.

Revestimientos de calidad, tales como suelo de madera en toda la vivienda, excepto
en zonas húmedas, doble acristalamiento, por lo que está totalmente aislada de todo
ruido, puertas de paso en madera maciza, amplios armarios empotrados y cuatro
puertas blindadas.

Servei de consergeria i vigilància d'aparcament, el que garanteix la seguretat a
l'edifici.

Póngase en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per rebre més informació o
concertar una visita.

lucasfox.cat/go/sva39860

Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Llum natural,
Terrassa comunitària, Seguretat, Safareig,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Excelente piso con seis dormitorios, tres baños, amplia terraza, garaje, dos trasteros, conserje y seguridad, en Avenida República Argentina, en Los Remedios, Sevilla.

