
LLOGAT/ADA

REF. SVAR29510

1.100 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en lloguer a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41010

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

83m²
Edificats

+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

Pis de 2 dormitoris i 2 banys complets al centre de barri
de Triana, amb cuina integrada i completament equipada,
garatge i traster.

Aquest pis d'obra nova de 83 m² construïts se situa entre els carrers Terrissa i
Castella i enfront de l'Església de la Germandat de l'O

Quan accedim a el pis ens dóna la benvinguda un hall que condueix a un ampli saló-
menjador d'aproximadament 25 m², el qual presumeix de dos grans finestres fins a
terra amb vistes al carrer Cantereria. Al seu costat tenim una cuina integrada
equipada amb nevera, rentavaixelles, microones, forn, placa d'inducció i campana al
sostre. La cuina es separa de la sala mitjançant una barra amb vol on podrem
col·locar uns tamborets i utilitzar-la a manera de taula. Completen la distribució dos
amplis dormitoris amb armaris encastats de portes corredisses i dos banys complets
amb plat de dutxa.

L'habitatge ha estat construïda amb materials d'alta qualitat, entre els quals podem
destacar els sòls laminats de gran duresa, les portes lacades en blanc amb poms i
frontisses cromats, les finestres de doble vidre oscil·lobatents, l'aire centralitzat fred
/ calor i videoporter d' seguretat.

Així mateix, hi ha la possibilitat de llogar una plaça de garatge i traster al mateix
edifici, no inclosos en el preu de lloguer.

lucasfox.cat/go/svar29510

Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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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