REF. VALR31805

2.100 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en lloguer a Extramurs, València
Espanya » València » València ciutat » Extramurs » 46008
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Cambres de bany

Plànol

LLOGAT/ADA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis amb molta llum natural a totes les estances de lloguer
en un edifici d´obra nova amb piscina, espais comuns i
plaça d´aparcament, molt proper a la Gran via Ramon i
Cajal a València.
El pis presenta una superfície aproximada de 180 m² construïts.
A l'entrada, ens trobem amb un petit distribuïdor que ens condueix en direcció est al
saló-menjador. El menjador és molt lluminós, ja que presenta amplis finestrals amb
vista al col·legi Jesús i Maria i que es beneficien d'orientació sud-est. Adjacent al
menjador, s'ubiquen dos dormitoris dobles amb armaris encastats de terra a sostre
amb molta capacitat i un bany complet amb banyera que els dóna servei.
Cap al nord-oest, s'ubica una àmplia cuina i dos dormitoris dobles addicionals. La
cuina dóna accés a una galeria amb vista sobre la zona de piscina i espais comuns. La
cuina està equipada amb campana i placa d´inducció, així com forn i microones
integrats en columna, tot de primeres marques comercials. Adjacent a la cuina,
s'ofereix un dormitori doble i el dormitori principal amb bany complet privat.
Pel que fa a les seves qualitats, compta amb terra de tarima en fusta natural,
calefacció per radiadors de gas i sistema de refrigeració i calefacció addicional per
conductes.
Es lloga amb traster de grans dimensions i plaça de garatge amb preinstal·lació de
presa elèctrica per possibilitar la càrrega de vehicles.
L´edifici presenta revestiments amb materials nobles de primera qualitat. La
urbanització ofereix diverses zones comunitàries com una piscina climatitzada amb
energia solar, zona de jocs infantils amb terra de cautxú i zones enjardinades. L´accés
al´edifici és exclusiu per a propietaris.
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Piscina, Ascensor, Llum natural, Parquet,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
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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