REF. BCN36537

585 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Vänster » 08036
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad 90 m² lägenhet med 3 sovrum och en terrass
till salu i ett exklusivt läge i Barcelonas Eixample Left.
Lucas Fox presenterar detta spektakulära nyrenoverade hem beläget i Barcelonas
vänstra Eixample.
Fastigheten är helt utvändig, med en användbar yta på 90 m². Den har tre sovrum, ett
dubbelrum och två andra stora singlar, samt två fullt utrustade badrum med dusch.
När det gäller dagområdet har det ett halvöppet och utrustat kök, med direkt tillgång
till matsalen. Den kompletteras med ett stort vardagsrum med utgång till terrassen.
Den här lägenheten har ytbehandlingar av bästa kvalitet, såsom nya dörrar och
dubbla Climalit-fönster, perfekt för att upprätthålla den inre temperaturen och uppnå
bättre ljudisolering. Hela huset har trägolv och släta väggar. Huset levereras helt nytt:
kompletta badrum, ett komplett kök med möbler och vitvaror.
Kontakta gärna Lucas Fox för att ordna en visning.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcn36537
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
Balkong

REF. BCN36537

585 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Vänster » 08036

3

2

103m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

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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