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ÖVERBLICK

Byggnad till salu med kommersiella lokaler på
bottenvåningen och första våningen och 6 lägenheter på
de tre följande våningarna, framför Funicamp, Andorra.
Utmärkt byggnad för försäljning av kommersiella lokaler och lägenheter framför
Funicamp, i Encamp.
Byggnaden består av en kommersiell bottenvåning samt en första våning som hyrs av
företaget Pic Negre. På de tre återstående våningarna hittar vi totalt sex
lägenhetsmönster, två per våning, med samma egenskaper.
Varje våning har ett sovrum med dubbelsäng, ett komplett badrum med dusch och ett
vardagsrum med matplats och ett pentry med fönster på utsidan. Varje lägenhet har
också ett förråd.

lucasfox.se/go/and25656
Utsikt över bergen, Hiss, Naturligt ljus,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Nära transportmedel,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt

Vänligen gin touch för mer information.
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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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