
VENDIDO

REF. MAD29276

1.175.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Palacio, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Palacio »  2013

8
Quartos  

8
wc  

259m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Coliving de 259 m² com 8 quartos com casa de banho,
para venda numa das zonas mais centrais de Madrid.
Vendido com opção de gerenciamento completo.

Lucas Fox oferece nesta oportunidade habitação compartilhada (coliving), em que
cada inquilino tem um quarto, banheiro e vestiário para uso privativo. A propriedade
é exterior e foi completamente renovada.

Os quartos estão equipados com cama de 135 cm com colchão de última geração, boa
ventilação, ar condicionado, aquecimento, smart TV, Wi-Fi, conjunto de toalhas e
lençóis, almofadas e edredão.

As áreas comuns incluem uma cozinha com mesa para refeições, micro-ondas,
geladeira e lava-louças. Cada quarto tem um cacifo na zona da cozinha para guardar
os seus utensílios, pelo que a higiene ganha grande importância ao não partilhar
estes artigos com o resto dos inquilinos. As áreas comuns também oferecem uma
área de serviço equipada com lavadora e secadora que funciona com moedas.

lucasfox.pt/go/mad29276

Elevador, Parquet, Luz natural, Renovado,
Exterior, Cozinha equipada
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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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