REF. TARR24858

830 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis de 4 dormitoris en lloguer a Tarragona Ciutat, Tarragona
Espanya » Tarragona » Tarragona Ciutat » 43002
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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tarragona@lucasfox.es
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Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Habitatge rehabilitada de 4 dormitoris exteriors (2 dobles
i 2 individuals) i un traster al vestíbul.
Habitatge rehabilitada de 4 dormitoris exteriors (2 dobles i 2 individuals) i un traster
al hall de l'habitatge.
El dormitori principal és en suite i es beneficia de vestidor, bany i accés a terrassa.
El saló-menjador disposa de sortida a terrassa i la cuina independent, disposa
d'office i terrassa-safareig. Cal destacar que només inclou electrodomèstics bàsics,
sense nevera o sense rentadora i sense mobiliari.

lucasfox.cat/go/tarr24858
Aparcament, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Llar de foc

El pis està equipat amb calefacció de gas i inclou plaça d'aparcament.
Disponible per a lliurament immediat. No s'accepten animals domèstics.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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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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