
SÅLD

REF. BCN34079

640 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 10m² terrass till salu i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08029

3
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2
Badrum  

118m²
Planlösning  

10m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymlig, helrenoverad lägenhet på 118 m² med 3
dubbelrum, 2 badrum och en terrass till salu på Avinguda
Roma, Eixample till vänster.

I en byggnad i gott skick och med hiss hittar vi denna 115 m² stora lägenhet, på sjätte
våningen, med mycket ljus och totalrenoverad. Bara några steg från Sants station och
all service som kan behövas.

Lägenheten är fördelad i ett stort 35 m² vardagsrum/matsal med öppet kök med
tillgång till en vacker 10 m² terrass, master bedroom med omklädningsrum och privat
badrum, 2 andra sovrum, ett dubbelrum och ett medium, och ett annat komplett
badrum.

Lägenheten har renoverats med hög kvalitet och känsla för detaljer. Vi kan lyfta fram
Porcelanosa-kakel, avancerade vitvaror, bakgrundsbelysning både i vardagsrummet
och i korridoren, massiva trädörrar, luftkonditionering och värme genom kanaler och
högkvalitativa aluminiumramsfönster med värme- och akustisk isolering.

lucasfox.se/go/bcn34079

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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	Rymlig, helrenoverad lägenhet på 118 m² med 3 dubbelrum, 2 badrum och en terrass till salu på Avinguda Roma, Eixample till vänster.

