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€387,000 Lägenhet - Såld

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 15m² terrass till salu i Sants, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sants » 08902
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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Underbar 3-sovrumslägenhet med högkvalitativa ytor och
en terrass i en modern byggnad på Plaza Europa, med
möjlighet att förvärva garage och ett förråd.
Den exklusiva marknadsföringen Plaza Europa erbjuder underbara nybyggda hem i en
modern skyskrapa belägen i ett av de bästa områdena i Hospitalet de Llobregat: nära
Plaça d'Europa, i ett område fullt av butiker, fritidsmöjligheter och mycket väl
anslutna.
Lägenheten, med en yta på 89 m², har 3 sovrum och 2 badrum vilket gör det till ett
idealiskt hem för en familj eller ett par. Dessutom har den en stor terrass, perfekt för
att koppla av och njuta av Barcelonas varma väder och oslagbar utsikt.
Lägenheten är rymlig och har en elegant design, ljusa rum och ytbehandlingar av hög
kvalitet inklusive trägolv och varm / kall luftkonditionering. Byggnaden erbjuder
också 3 hissar och ett gymområde.
Det finns möjlighet att förvärva parkeringsplatser och förråd för ett extra pris.
Kontakta oss för mer information eller för att arrangera en visning.
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Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Balkong, Förråd,
Luftkonditionering, Nybyggd, Uppvärmning
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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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