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ÖVERBLICK

Nybyggt hus med 3 sovrum till salu i ett gated community
med pool och gemensamma utrymmen, nära havet och
köpcentret i Gran Alacant, Alicante.

Lucas Fox presenterar detta parhus i Gran Alacant, i ett bostadsområde med parhus
beläget några minuter från köpcentret, med alla typer av tjänster som
stormarknader, butiker, barer och restauranger och även nära till stranden.

Detta hus är fördelat på tre våningar och har tre sovrum, även om två kan
konfigureras, och tre badrum. Dessutom erbjuder den en terrass och trädgård, två
parkeringsplatser och det finns flera alternativ beroende på dess orientering.

Bland dess kvaliteter har den ett möblerat kök med induktionshäll, ugn, fläkt och
luftvärmare, två LG eller liknande luftkonditioneringsapparater. Likaså, för ökad
komfort, har den lackerade aluminiumfönster med säkerhetsglas och luftkammare,
lutande fönster i sovrummen och en bepansrad entrédörr med säkerhetslås.

Huset kommer också att levereras med förinstallation för att montera solpaneler, en
stickpropp för att ladda en elbil och en energiklass A.
Huset ligger i ett nybyggt bostadsområde som innehåller gemensamma utrymmen
som pool, grillplats och lekplats med flera. Allt detta, i en mycket lugn miljö och nära
till allt.

Om du letar efter ett andra hem att tillbringa din semester vid havet på, ring oss så
snart som möjligt för att ordna ett besök. Leveransdatum beräknas till juni 2023.

lucasfox.se/go/ali39086

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Utrustat kök,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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