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199 000 € Lägenhet - Såld

Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03003
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lägenhet med 2 sovrum, bara några steg från
El Corte Inglés och Avenida Maisonnave.
Helt renoverad fastighet på 81 m² med två sovrum, badrum, vardagsrum och fullt
utrustat kök.
När vi går till fastigheten ser vi en korridor som tar oss till nattområdet. Till vänster
finns det första sovrummet, sedan badrummet med dusch och sedan det andra
sovrummet. Båda sovrummen har vita inbyggda garderober.
I slutet öppnas ett stort utrymme som innehåller det fullt utrustade köket till vänster
och vardagsrummet till höger. Vardagsrummet har stora fönster som ger gott om
naturligt ljus till hela huset.
Köket levereras fullt möblerat och utrustat med följande apparater: kylskåp, huva,
spis, ugn och diskmaskin.
Lägenheten har släta väggar, laminatgolv, ett system för luftkonditionering,
videointercom, vitlackerad inre snickeri och ytterfönster av aluminium med Climalitfönster.
Det ligger bara 10 minuters promenad från den historiska stadskärnan, i ett lugnt
område med liten biltrafik, men utrustad med alla nödvändiga tjänster. Byggnaden
har tillgång för personer med nedsatt rörlighet.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

