REF. VIGR27658

2.500 € al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 12m² terrassa en lloguer a Vigo
Espanya » Galicia » Vigo » 36202
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+34 886 908 295
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DESCRIPCIÓ

Pis d&#39;obra nova amb 3 dormitoris i terrassa privada
de 12 m², situat en una casa passiva d&#39;alt rendiment
energètic amb acabats contemporanis i molta llum
natural, en una ubicació fantàstica de Vigo.
Aquesta magnífica habitatge forma part de la promoció d'obra nova Residencial C11
Vigo Passive House, un projecte exclusiu situat en un dels carrers més importants de
centre de Vigo.
L'edifici gaudeix d'un emplaçament envejable, prop de la plaça de Compostel·la, del
port esportiu, de el parc de l'Albereda i de tot el que ofereix el centre de la ciutat.
Aquest exclusiu pis de 233 m² amb una terrassa privada de 12 m² se situa en la
primera planta i consta de tres dormitoris amb banys privats, una cuina totalment
equipada oberta a la sala-menjador, amb balcó i boniques vistes, un despatx, un
lavabo i un safareig.
Presumeix d'espais oberts, gran lluminositat, acabats d'alta gamma i una atractiva
decoració neutra que crea espais moderns i acollidors; un habitatge familiar perfecta.

lucasfox.cat/go/vigr27658
Garatge privat, Llum natural, Parquet,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
S'accepten mascotes , Safareig, Vestidor
Període de lloguer mínim: 25 mesos.
Ja està disponible!

Així mateix, per a més comoditat, hi ha trasters privats disponibles al soterrani de
l'edifici.
S'inclou una plaça d'aparcament.
Contacti amb Lucas Fox per més informació sobre aquest lloguer amb opció de
compra.
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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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