
UTHYRD

REF. ANDR14595

1 200 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Andorra la Vella, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

3
Sovrum  

2
Badrum  

92m²
Planlösning

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Central lägenhet med 3 sovrum och ett rymligt
vardagsrum uthyres i Andorra La Vella.

Fastigheten ligger några meter från shoppingområdet Andorra La Vella och Escaldes-
Engordany. Det erbjuder en trevlig utsikt över bergen och skulle vara idealisk för en
familj eftersom det ligger nära flera internationella skolor.

Fastigheten har ett rymligt vardagsrum med ett stort fönster som ger mycket ljus till
rummet. Sedan har vi ett separat kök som har ett öppet område som ett
serveringsutrymme anslutet till vardagsrummet. Köket är möblerat och har några av
de grundläggande apparater som en ugn och spis. Ledande från köket hittar vi ett
bekvämt lite tvättstuga.

Nattområdet består av 3 dubbelrum, en av dem är utvändigt vänd och badrum med
komplett badrum med badkar och de andra 2 sovrummen är inredda och delar ett
andra badrum med badkar. Alla rum har inbyggda garderober.

Lägenheten presenteras i gott skick, med en mycket funktionell layout och med bra
storlek rum. Den har mycket ljus med tanke på dess östra orientering och dess läge.
Den är utrustad med ett gasolvärmesystem med en gemensam central deposition
mot en avgift på 50 euro per månad som inte ingår i hyran.

En fantastisk möjlighet att hyra denna 3-rums fastighet i ett mycket centralt område i
Andorra La Vella.

Observera att den här egenskapen är tillgänglig från 1 juli 2019 för en minimitid på 60
månader.

lucasfox.se/go/andr14595

Hiss, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 60 månader.

REF. ANDR14595

1 200 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Andorra la Vella, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

3
Sovrum  

2
Badrum  

92m²
Planlösning

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/andr14595
https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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