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ÖVERBLICK

Exteriörlägenhet till salu med parkeringsplats i samma
byggnad och conciergeservice dygnet runt, i Pedralbes,
Barcelona.
Denna ljusa lägenhet till salu i Pedralbes har fönster på tre sidor och omges av parker
och grönområden.
För närvarande är fastigheten omöblerad.

lucasfox.se/go/bcn26821

Fastigheten täcker 178 m² enligt registrering och är indelad i dag- och nattområden.
Dagsområdet har ett vardagsrum med öppen utsikt (terrassen har integrerats i
vardagsrummet), ett fullt utrustat kök, en tvättstuga och ett serviceområde med
badrum.
Nattområdet har 4 sovrum: det huvudsakliga med eget badrum, två dubbelrum och
det fjärde enkelrummet, som för närvarande används som en studie. Slutligen
serverar ett badrum de 3 sovrummen. Alla sovrum har garderober.
Byggnaden presenteras i mycket gott skick, den har två hissar och en portiertjänst 24
timmar om dygnet.
I priset ingår en parkeringsplats i samma byggnad.
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Utsikt över bergen, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Djur vänligt, Exteriör, I behov av renovering ,
Inbyggda garderober,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Rullstolar,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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