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REF. BCN5443

1 550 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 15m² terrass till salu i Tres Torres, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Tres Torres »  08021
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4
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ÖVERBLICK

Ljus, rymlig lägenhet med 4 dubbelrum och ett service
rum till salu i Sant Gervasi-Galvany.

Rymlig lägenhet belägen på fjärde våningen i en tegelbyggnad från 1978, nära Via
Augusta och General Mitre, i stadsdelen Sant Gervasi-Galvany. Byggnaden drar nytta
av en concierge-tjänst fram till klockan 2 på eftermiddagen och har 2 hissar, en
huvudlyft och en servicelift.

Fastigheten är utåtvänd på 3 sidor och mottar därför från rikligt naturligt ljus. Dag
och natt områden är väl separerade. Dagsområdet erbjuder ett mycket rymligt
vardagsrum och en studie på ca 20 m² som brukade vara en terrass och kan öppnas
om så önskas. En praktisk matsal är ansluten till köket.

I nattområdet finns 4 dubbelrum, 2 med badrum och 2 med gemensamt badrum. Det
finns ett femte rum som är inredningen och har eget badrum.

Fastigheten har en total yta på 227 m² plus terrasser på 20 m², enligt Nota Simple. I
priset ingår 3 parkeringsplatser och en lagringsenhet i samma byggnad med direkt
tillgång till hissen till fastigheten.

Utrymme, ljus och utmärkt parkering och förvaringsutrymme i Barcelonas välmående
Zona Alta-område.

lucasfox.se/go/bcn5443

Portvakt, Hiss, Parkering, Uppvärmning,
Service-hiss, Luftkonditionering, Larm,
Exteriör, Balkong
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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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