REF. VALR23795

€950 al mes Pis - Llogat/ada

Pis d'obra nova de 3 dormitoris en lloguer a Extramurs, València
Espanya » València » València ciutat » Extramurs » 46007
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+34 960 077 790
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DESCRIPCIÓ

Pis de 3 dormitoris de lloguer a un edifici històric de barri
d&#39;Extramurs.
Aquest pis se situa en la primera planta d'un edifici històric recentment renovat i
rehabilitat al barri d'Extramurs. A l'entrar a l'habitatge, ens rep un ampli salómenjador amb balcons dobles i vistes al carrer.
L'espaiós saló-menjador destaca pels seus espais amplis, la seva abundant llum
natural i els seus sostres alts amb bigues de fusta vista. A l'altre costat de passadís,
es troba una cuina oberta, perfectament equipada amb nevera, rentavaixelles, forn,
rentadora, vitroceràmica i campana extractora a estrenar.
La zona de nit es compon de tres dormitoris: el dormitori principal amb el seu propi
bany privat i dos dormitoris de grandària mitjana.
L'interior de el pis s'acaba de renovar, amb materials i acabats de la millor qualitat, i
ofereix aire condicionat i calefacció.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Cuina equipada, 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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