
SÅLD

REF. BCN35239

699 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011

4
Sovrum  

2
Badrum  

143m²
Planlösning
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lägenhet i Eixample Left, med 4 sovrum, 2 badrum, ett
fullt utrustat öppet kök och vardagsrum och en sydvästlig
aspekt.

Spektakulär helt ny renoverad lägenhet, med förstklassig finish och med stor
uppmärksamhet på detaljer.

Fastigheten, belägen vid Carrer Diputació, i hörnet av Carrer Muntaner, ligger på 6:e
våningen, den sjunde våningen i den spektakulära byggnaden. Det mäter 143 m² och
utrymmet har använts mycket väl, med utsikt över Passatge de Valeri Serra.

Den har 4 sovrum, 2 av dem enkelrum och 2 dubbelrum, samt 2 badrum. Den har ett
kök, utrustat med vitvaror och med tillgång till en tvättstuga.
Vardagsrummet/matsalen är mycket ljus och vetter utåt.

Garageplatsen i samma byggnad ingår i priset. Layouten är sammanfattad som: 2
dubbelrum 2 enkelrum 2 badrum, ett stort vardagsrum med utsikt, ett utrustat kök
och en tvättstuga.

Denna sydvästläge lägenhet har en ny installation av individuell gasuppvärmning och
förinstallation av luftkonditionering. Hela bostaden har trägolv och släta väggar.

lucasfox.se/go/bcn35239

Portvakt, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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