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Andorra »  Grandvalira Skidort »  AD100
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ÖVERBLICK

Utmärkt totalrenoverad byggnad med 25 lägenheter till
salu i bästa läge i Grandvalira-området.

Denna intressanta, totalrenoverade byggnad kan vara en utmärkt
investeringsmöjlighet tack vare dess stora lönsamhetspotential.

Det rymmer totalt 25 lägenheter. Alla har kvalitetsfinish och är fullt möblerade med
alla apparater, tv, möbler (*) och njut av Wi-Fi-anslutning i hela byggnaden. De har en
funktionell och modern inredning. Totalt erbjuds 27 parkeringsplatser och 25 förråd.

Byggnaden består av följande typer av lägenheter:

Lägenheter med 1 sovrum och 1 badrum
Lägenheter med 2 sovrum, 1 badrum

Det erbjuder en fantastisk investeringsmöjlighet, eftersom lägenheterna har hyrts ut
kontinuerligt, även med väntelistor, tack vare sitt oslagbara läge. Den har en
turistlicens för 22 lägenheter.

En komplett förvaltningstjänst erbjuds om så önskas och det bör noteras att
samfällighetsavgifterna justeras. De är för närvarande uthyrda till solventa
hyresgäster.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and31605

Utsikt över bergen, Naturligt ljus, Parkering,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster
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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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