REF. BCN24446

€695,000 Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i Sant Gervasi - La Bonanova
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ÖVERBLICK

Mycket ljus lägenhet med alla rum som vetter mot utsidan
och en terrass till salu nära Carrer Mandri med möjlighet
att förvärva en dubbel parkeringsplats mycket nära
byggnaden, ingår inte i priset.
120 m² lägenhet med 8 m² terrass. Det erbjuder utsidan mot sovrum med inbyggda
garderober, inklusive de viktigaste med tillgång till terrassen. Den har också två
kompletta badrum och ett fullt utrustat kök med möjligheter att utöka det med en
enkel renovering.
Fastighetens layout är mycket funktionell och med dag- och nattområdena tydligt
differentierade för att få ut mesta möjliga av utrymmet. När vi kommer in till vänster
hittar vi vardagsrummet som är anslutet till köket.
Nattområdet har det stora sovrummet med tillgång till terrassen, två sovrum med
inbyggda garderober, ett sovrum som för närvarande används som kontor och 2
kompletta badrum som serverar sovrummen.
Du är gasvärme och en luftkonditioneringsenhet i vardagsrummet. Det finns möjlighet
att förvärva en parkeringsplats bredvid fastigheten, inte inkluderad i priset.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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Terrass, Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Parkering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Service-hiss,
Uppvärmning
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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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