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465.000 € Apartmento - Vendido

Apartmento Excelentes condições Quartos with 24m² terraço à venda em Eixample
Right
Spain » Barcelona » Barcelona-city » Eixample Right » 08013
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VENDIDO
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Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spain
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DESCRIÇÃO

Excepcional apartamento de 2 quartos com terraço de 24
m² à venda em uma área exclusiva de Barcelona.
Lucas Fox apresenta este novo empreendimento em uma área exclusiva do Eixample
Right em Barcelona. É um edifício reabilitado com todas as novas instalações na zona
mais moderna e promissora de Barcelona.
A promoção apresenta um amplo terraço na cobertura do prédio, perfeito para
relaxar e descontrair após um longo dia de trabalho.

lucasfox.pt/go/bcn34883

Ao entrar na casa, encontramos a zona diurna, com uma ampla sala de jantar com
cozinha aberta e acesso a uma varanda. De um lado da sala e com acesso à mesma
varanda, há um quarto. Do outro lado da sala, encontra-se o quarto principal com um
grande roupeiro e uma casa de banho para servir toda a casa.

Terraço, Elevador, Parquet, Luz natural,
Varanda, Renovado,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento

A casa tem excelentes qualidades, como piso em parquet sintético cor de carvalho
em toda a casa, exceto na cozinha e banheiro, que incluem piso de porcelanato.
Ambos vêm com todos os equipamentos. Por exemplo, a cozinha inclui uma bancada
Silestone e todos os eletrodomésticos. Por fim, para maior conforto, inclui ar
condicionado para climatização quente/frio através de condutas com termóstato e
carpintaria em madeira com vidros duplos com câmara de ar.
Entre em contato para mais informações.

Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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