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1 280 000 € Lägenhet - Till salu
lägenhet med 4 Sovrum med 10m² terrass till salu i Diagonal Mar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Diagonal Mar »  08005
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3
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Byggyta  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet vid havet med en gemensam terrass
och pool, samt en parkeringsplats till salu på Carrer
Perelló, i Diagonal Mar, Barcelona.

Modern nybyggd lägenhet med havsutsikt belägen på Carrer Perelló, i Diagonal Mar -
området, bara ett steg från havet. Det ligger på fjärde våningen i en byggnad från
2016 med hiss, parkering och en gemensam pool på taket.

Lägenheten har ett rymligt vardagsrum / matsal med tillgång till den 10 m² stora
balkongen, ett utrustat kök, 4 sovrum (ett av dem med eget badrum) och 2 kompletta
badrum. Alla sovrum är yttre och ljusa. Dessutom finns ett litet förråd-tvättstuga.

Lägenheten är i perfekt skick. Den har uppvärmning av radiatorer, central
luftkonditionering, parkettgolv, inbyggda garderober, aluminiumfönster med
dubbelglas och elektriska yttre fönsterluckor.

En parkeringsplats ingår i priset.

Hör av dig för mer information.

lucasfox.se/go/bcn29622

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Parkering, Balkong,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Larm, Luftkonditionering, Säkerhet,
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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