REF. JAV35960

600 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 11m² terrass till salu i Dénia, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Dénia » 03749

3

3

155m²

323m²

11m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 79 33 63

javea@lucasfox.es

lucasfox.se

Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Dénia,
Costa Blanca med ett start pris på 550,000 €
Fas 4 av Residencial Tossal Gross, beläget i ett av de bästa områdena i Denia, El
Montgó, är ett bostadsområde med en stängd omkrets, där vi har bostäder i 2
versioner: tvåvånings parhus med solarium med möjlighet med 2 eller 3 sovrum med
tomt och privat parkering; och fristående stugor med 3 sovrum med privata tomter
från 220m2.
Njut av i bostadskomplexet de gemensamma utrymmena med lekplats, pool och
rastplatser.
Priserna inkluderar inte moms, utgifter för handling, notarie och uthyrning av vatten,
el och telefontjänster. Säljarföretaget förbehåller sig rätten att ändra priserna om
det anser det lämpligt.

lucasfox.se/go/jav35960
Swimming pool, Terrass, Trädgård, ,
Parkering, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nybyggd, Uppvärmning, Utrustat kök
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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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