
SÅLD

REF. BCN9915

995 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 22m² terrass till salu i Les Corts, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Les Corts »  08029
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lägenhet med 4 sovrum med en gemensam
pool till salu i Les Corts, Barcelona.

Denna lägenhet ligger på tredje våningen i en ny utveckling i Barcelona-området Les
Corts. Detta område är mycket anslutet till resten av staden och har ett utmärkt
gastronomiskt, fritids- och kommersiellt erbjudande.

Den 121 m² stora lägenheten består av ett vardagsrum och ett kök utrustat med
Bosch-apparater. Den har också ett sovrum med eget badrum och ytterligare 3
sovrum som är tillräckligt stora för 2 enkelsängar. Ett annat badrum serverar resten
av fastigheten. Dessutom kan du få tillgång till en vacker terrass på 22 m² från
vardagsrummet, sovrummet och ytterligare 2 sovrum.

Designen är modern och minimalistisk, med ett neutralt färgschema och
kvalitetsfinish. Dessutom har detta eleganta hem mycket naturligt ljus tack vare golv-
till-tak-fönster.

Uppvärmning och luftkonditionering garanterar komfort under hela året. Invånarna
har tillgång till en fantastisk gemensam pool och det finns parkeringsplatser i samma
byggnad för ett extra pris.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/bcn9915
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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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