REF. BCNR6910

€1,250 per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i El Born, Barcelona
Spanien » Barcelona » Barcelona city » El Born » 08003
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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

Ljus 40 m² lägenhet med 2 sovrum, ett designerbadrum
och ett avancerat hemmeautomatiseringssystem, i hjärtat
av det trendiga Born-området.
Unik, överraskande modern, renoverad lägenhet att hyra i en fredad byggnad från
1890 med en renoverad fasad och tak på Carrer Sant Pere mes Baix, i hjärtat av
stadsdelen Born, nära Ciutadella Park. Fastigheten finns på andra våningen i
byggnaden, i termer av verklig höjd.

lucasfox.se/go/bcnr6910

Lägenheten har totalrenoverats av en arkitekt och har högt i tak och mycket stora
fönster. Inredningen är minimalistisk med en skandinavisk touch och utmärkt
utrymme.

Naturligt ljus, Parkett, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök

När vi kommer in hittar vi vardagsrummet med öppen planlösning - matsal och kök.
Vardagsrummet har en balkong och en utmärkt väggprojektor för att titta på filmer i
ditt hem. Det snygga lilla köket är utrustat med alla nödvändiga apparater och det
finns ett separat tvättstuga.

Minimum uthyrnings period: 6 månader.

Lägenheten har ett sovrum med dubbelsäng med inbyggd garderob och balkong och
ett enkelrum med inbyggd garderob samt designbadrum med stor dusch och
mikrocementfinish.
Förutom de 40 m² stora ytorna har fastigheten ett mellanrum som kan användas för
extrasäng och förvaring.
Fastigheten presenteras i utmärkt, flyttbart skick med högkvalitativa ytbehandlingar
och hemautomationssystem. Detta system låter dig styra luftkonditioneringen, slå på
och av led-belysningssystemet med alternativ för olika färger.
Dessutom har fastigheterna tillgång till den gemensamma takterrassen. Detta skulle
vara en utmärkt egendom för en enskild professionell eller ett par.
En verkligt unik modern lägenhet med avancerad teknik och professionellt designad
renovering i hjärtat av det historiska stadsdelen Born.
Finns på säsongsbestämt hyreskontrakt minst 6 månader och mer
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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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