
SÅLD

REF. BCN9910

1 010 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Les Corts, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Les Corts »  08029

4
Sovrum  

2
Badrum  

142m²
Planlösning

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Minimalistisk 4-sovrumslägenhet med modern inredning,
en gemensam pool och valfri parkering till salu i Les
Corts, Barcelona.

Denna nya utveckling i Barcelonas Les Corts-kvarter är idealiskt belägen för att njuta
av det omfattande gastronomiska, fritids- och detaljhandelserbjudande som området
erbjuder.

Denna lägenhet på andra våningen har ett vardagsrum - matsal, kök, 4 sovrum och 2
kompletta badrum. Lägenheten är ett minimalistiskt hem med kvalitetsfinisher och är
fylld med naturligt ljus tack vare golv till tak-fönster.

Dessutom har moderna ytor och neutrala färgscheman valts för att skapa ett
modernt, elegant hem. Köket är utrustat med Bosch-apparater och det finns gott om
plats för lagring och matlagning.

Varje sista detalj har valts noggrant i denna utveckling, från den intuitiva layouten till
värme- och luftkonditioneringssystemen för komfort året runt. Invånarna har tillgång
till en fantastisk gemensam pool.

Dessutom finns det en parkeringsplats tillgänglig i samma byggnad mot en extra
kostnad.

lucasfox.se/go/bcn9910

Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass,
Uppvärmning, Renoverad, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, 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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