
ALUGADO

REF. TARR18146

Renda sujeita a confirmação Apartmento - Alugado
Apartmento Quartos em aluguer em Tarragona Cidade, Tarragona
Spain »  Tarragona »  Tarragona Cidade »  43005

3
Quartos  

2
wc  

118m²
Plano

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.pt Rambla Vella 6, Tarragona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Moradia totalmente exterior com lugar de garagem,
móveis e eletrodomésticos incluídos.

Disponível a seguinte moradia com 3 quartos e duas casas de banho, cozinha com
despensa e escritório. Sala com acesso a terraço.

Inclui parte da mobília e todos os eletrodomésticos. Possui ar condicionado e
aquecimento a gás por radiadores.

Nos arredores do residencial, estão localizados serviços comerciais, hospital, escola e
ônibus. Acesso pela Rambla Francesc Macià.

Para entrega imediata. Inclui amplo estacionamento no mesmo edifício.

Índice de referência 7,69.- € / m2 mais outras despesas incluídas na renda.

lucasfox.pt/go/tarr18146

Varanda, Ar condicionado, Aquecimento

Período de aluguer mínimo: 12 meses.
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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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