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REF. GAV33970

686 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 86m² terrass till salu i Castelldefels
Spanien »  Barcelona »  Castelldefels »  Castelldefels Centre »  08860
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ÖVERBLICK

Spektakulär helt ny 3-rumslägenhet till salu, i hjärtat av
Castelldefels

Spektakulär duplexlägenhet på bottenvåningen i centrum av Castelldefels och
omgiven av alla tjänster, såsom affärer, stormarknader, apotek, vårdcentraler, skolor
och kollektivtrafik.

Vi erbjuder denna spektakulära nybyggnadslägenhet, med en modern och
minimalistisk design med högkvalitativa ytbehandlingar och maximal
energieffektivitet. Lägenheten har 3 sovrum och värme, luftkonditionering och
varmvatten genom aerotermisk utrustning.

Dessutom har lägenheten toppmodern fiberoptik och solpaneler. I samma byggnad
har vi även ytterligare en duplex på bottenvåningen med större boyta, fler m2 terrass
och egen pool.

Denna lägenhet är idealisk för att vara centralt belägen och omgiven av all service
och utrustad med de bästa materialen och varumärkena på marknaden.

Varje parkeringsplats har en förinstallation för laddning av elfordon.

lucasfox.se/go/gav33970

Trädgård, Terrass, Hiss, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Exteriör,
Chill out plats
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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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