REF. BCNR26453

€2,450 per månad Lägenhet - Uthyrning - Reducerat pris

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Sant Gervasi - Galvany, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Sant Gervasi - Galvany » 08021

3

2

212m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

REDUCERAT PRIS

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

Detta omöblerade hem ligger på Avinguda Diagonal i
Barcelona och har 3 dubbelrum och gott om dagsljus.
När vi kommer in i lägenheten hittar vi en hall som leder till de olika rummen.
Till höger finns vardagsrums-matsalen, exteriör och med två balkonger som har
tillgång till Avinguda Diagonal. Det är ett stort utrymme med högt i tak och gott om
dagsljus under större delen av dagen. Från hallen leder trappor till ett loft som kan
användas som ett multifunktionellt rum, till exempel som ett kontor om du vill arbeta
hemifrån. Därefter hittar vi köket, utrustat med vitvaror.
Propeerty har tre dubbelrum som vetter mot interiören, så de är tysta. Sovrummen är
rymliga, har inbyggda garderober och har tillgång till en terrass / balkong. En av dem
har eget badrum, medan ett andra komplett badrum betjänar de andra två rummen.
Lägenheten har conciergeservice, trägolv, värme och luftkonditionering.
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lucasfox.se/go/bcnr26453
Portvakt, Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, , Balkong, Chill out plats,
Djur vänligt, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad, Säkerhet,
Uppvärmning, Utrustat kök
Tillgänglig nu!
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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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