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ÖVERBLICK

Femvåningsbyggnad belägen i Puigcerdás kommersiella
centrum

Denna 3-vånings hörnbyggnad ligger mellan Calle Espanya och Calle Ramón Cosp, i
Puigcerdàs kommersiella centrum.

Det är två bifogade byggnader som har två kommersiella lokaler.

Den första våningen i byggnaderna har för närvarande två fristående hus.

Den andra våningen har ett tredje hus och upptas av de två mezzaninerna i de två
första husen.

Tredje våningen upptas av flera rum och loftet har en butik.

Den 850m2 byggda byggnaden, som måste rehabiliteras, har möjlighet att bygga 7
bostäder.

En av byggnaderna kan höjas till hörnets höjd för att ge den mer höjd och för att ha
mellan 150 och 200m2 mer bebyggd yta, med möjlighet att bygga 8 eller 9 bostäder
beroende på de meter som tilldelats var och en.

lucasfox.se/go/cer38628

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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