REF. BCNR3315

1 575 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Eixample Vänster, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » Eixample Vänster » 08007

3

2

94m²

5m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

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

Centralt belägen lägenhet med 3 sovrum att hyra i en lugn
del av Eixample Left, nära Plaza Universitat.
Denna centralt belägna lägenhet i Eixample Left, nära Plaza Universitat, har utsikt
över en fridfull inre uteplats och har en balkong från vardagsrummet.
Vardagsrummet och matsalen är smart utformad för att anslutas men separeras
samtidigt och köket, som är modernt och välutrustat, är helt separat.
Det finns 3 bekväma sovrum inklusive ett eget exteriört dubbelrum, ett annat
dubbelrum och ett enkelrum. Det finns totalt 2 badrum, ett med badkar och det andra
med dusch.
Denna soliga fastighet har luftkonditionering, gasuppvärmning med radiatorer och
vattenpanna för bättre energieffektivitet.
En modern, ljus lägenhet som är fullt utrustad och redo att flytta in i ett idealiskt
stadsläge, nära affärer, tjänster och kollektivtrafik.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 933 562 989

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien

lucasfox.se/go/bcnr3315
Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Uppvärmning
Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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