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ÖVERBLICK

Komplett byggnad med två våningar till salu i
shoppingområdet i Tarragona, med utsikt över Forum
Romanum, utan hyresgäster.

Komplett och hyresfri byggnad till salu i shoppingområdet i Tarragona med utsikt
över Forum Romanum.

För närvarande har den en byggd yta på 394 m² uppdelad i 1 butik och 2 lägenheter,
en på varje våning. Bestämmelserna tillåter tillägg av en annan lägenhet på tredje
våningen.

Byggnaden består av en bottenvåning / lokaler på 179 m², en lägenhet på första
våningen på 107 m², en lägenhet på andra våningen på 107 m² och en tredje våning
som motsvarar terrassen och med möjlighet att lägga till en ny lägenhet.

Byggnaden kräver lite renovering, i princip handlar det om att uppdatera de två
bostäderna efter slutanvändning.

Det bör noteras att byggnaden innehåller en hiss för gemensamt bruk, som förbinder
bottenvåningen med golv 1 och 2.

Den är lämplig för renovering och / eller byggande av bostadsfastigheter, även om
den också är kompatibel med användning som hotell, kommersiell, kontor,
restaurang, servicekontor etc.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/tar23936

Gemensam terrass, Balkong, Utsikt
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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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