
SÅLD

REF. BCN32120

610 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i Sant Gervasi - Galvany
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Sant Gervasi - Galvany »  08006
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2
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Terrass
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ÖVERBLICK

Utvändig lägenhet i utmärkt skick på 105 m² renoverad
med 4 sovrum, 2 kompletta badrum, ett pentry, balkong
och parkering till salu i en byggnad bredvid Plató-
sjukhuset, Barcelona.

Lägenhet i utmärkt skick på 105 m², totalrenoverad 2020 och med 4 sovrum, varav ett
används som omklädningsrum, två kompletta badrum och ett stort vardagsrum med
tillgång till en balkong i söderläge. Det ligger bredvid sjukhuset Plató, i Sant Gervasi-
Galvay.

Lägenheten är belägen i en byggnad med godkänd ITE som inkluderar en
parkeringsplats på samma fastighet, mycket välbevarad med en heltidsanställd
concierge.

Den har en mycket attraktiv renovering med anor från 2020 med material av hög
kvalitet. När vi kommer in finner vi korridoren som ger tillgång till 2 sovrum och det
kompletta badrummet med dusch. Därefter kommer vi åt vardagsrummet/matsalen
med ett öppet kök, som leder till resten av sovrummen. Dessutom ansluter den till
den stora tvättstugan intill köket och leder till balkongen. Genom en annan korridor
leder den oss till den yttre mastersviten, med ett privat komplett badrum och ett
annat sovrum aktiverat som omklädningsrum.

El-, gas- och vatteninstallationerna gjordes nya, tillsammans med renoveringen och
har haft mycket liten användning. Lägenheten utnyttjar utrymmena väl och har
material av mycket hög kvalitet: Climalit-fönster med två glas, nya motoriserade
persienner, en Consentino bänkskiva, luftkonditionering med värmepump genom
kanaler och radiatorer.

Perfekt för både en primär bostad och investering.

lucasfox.se/go/bcn32120

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Centraldammsugare,
Balkong
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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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