
UTHYRD

REF. BCNR7334

1 950 € per månad Loft - Uthyrd
Excellent loft med 1 Sovrum med 48m² terrass till uthyrning i Eixample Vänster
Spanien »  Barcelona »  Barcelona city »  Eixample Vänster »  08011

1
Sovrum  

1
Badrum  

112m²
Planlösning  

160m²
Totalyta  

48m²
Terrass

+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

Fantastisk renoverad lägenhet med 1 sovrum med en stor
terrass, att hyra omöblerad på Carrer Diputació, i
området Eixample Left.

Perfekt renoverad och färdig lägenhet på cirka 112 m² belägen i ett idealiskt centralt
läge i Barcelonas Eixample Left-område. Det finns allmänna kommunikationer,
butiker och restauranger precis utanför dörren.

Lägenheten består av ett rymligt vardagsrum med en mysig öppen spis med matplats
och ett modernt kök som är fullt utrustat med alla vitvaror. Denna vardagsrumsdel
leder ut till den fantastiska 48 m² stora terrassen med en utmärkt kvalitet fjärrstyrd
markis och gott om plats för ett stort bord och stolar; perfekt för uteservering och
underhållning.

Sovrummet är rymligt och har gott om förvaringsutrymme i inbyggda garderober, en
balkong med utsikt över gatan och badrummet är vackert designat och avslutat med
en stor duschkabin.

Ytterligare funktioner i fastigheten inkluderar hemautomatiseringssystemet och det
automatiska bevattningssystemet på terrassen.

En oklanderlig renoverad fastighet i ett utmärkt stadsläge. Det är tillgängligt på
säsongsuthyrning i minst 12 månader eller längre.

lucasfox.se/go/bcnr7334

Trädgård, Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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