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ÖVERBLICK

Vacker lägenhet belägen på andra våningen i en
prestigefylld egendom på Avinguda Diagonal med otrolig
renoveringspotential.
Fantastisk lägenhet på en ljus andra våning i en prestigebyggnad i den klassiska
delen av Avinguda Diagonal, mycket nära Turó Parc.
Fastigheten har en yta på 189 m² och har en tydligt avgränsad dag- och nattyta.
Dagdelen är orienterad mot söder, mot gatan. Den består av en stor hall, ett stort
kontor, matsal och vardagsrum förbundna med en skjutdörr. De tre rummen har
mycket naturligt ljus och vacker utsikt över Avinguda Diagonal.
Från vardagsrummet finns tillgång till köket som ansluter till en korridor som leder
till hallen till serviceentrén.
Nattdelen består av tre sovrum belägna på baksidan av bostaden.
Två stora och ljusa dubbelrum på 31 m² och 16 m² har utsikt över en lugn gårdsplan.
Det tredje sovrummet är 11 m² och vetter mot en bred innergård.
Huset har två stora kompletta badrum och en gästtoalett.
Byggnaden har två hissar, en av dem för servicepersonal med direkt tillgång till
byggnadens parkering, och den har conciergeservice.
Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats i samma byggnad.
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Portvakt, Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Dubbla fönster, Exteriör,
I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Service-hiss,
Tjänsteentré, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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