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REF. AND20269

€550,000 Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

2
Sovrum  

2
Badrum  

80m²
Byggyta

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten
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mailto:andorra@lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Designerlägenhet med 2 sovrum, fullt möblerad och ligger
i shoppingområdet Escaldes-Engordany.

Denna underbara lägenhet med 2 sovrum ligger i det mest centrala området i
Escaldes-Engordany. Lägenheten har alla typer av fördelar och utrustning, redo att
flytta till och njuta av.

Fastigheten välkomnar oss med en mysig hall som har en garderob för din
bekvämlighet. Vid ingången hittar vi det första sovrummet, ett stort utrymme
kompletterat med ett komplett badrum i det angränsande rummet.

Landningen tar oss till ett separat fullt möblerat och utrustat kök. I slutet av
landningen ser vi vardagsrummet, som drar nytta av stora fönster, direkt tillgång till
en balkong och luftkonditionering.

Slutligen, bifogat detta rum, finns sovrummet med privat badrum och ett litet
omklädningsrum. Alla rum har inbyggda garderober och fönstren är dubbelglasade i
hela hemmet och ger idealisk termisk och akustisk isolering och har elektriska
fönsterluckor.

Lägenheten har kompletta möbler och all nödvändig utrustning i köket (kyl + frys,
ugn, mikrovågsugn, tvättmaskin, torktumlare, spis, fläkt).

Förbrukningen av varmt vatten och värme (låg förbrukning och programmerbar) är
elektrisk och individuell.

Fastigheten har också en parkeringsplats och ett förråd.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and20269

Naturligt ljus, Parkett, Parkering, Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Utrustat kök
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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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