REF. MAD24466

€650,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum med 11m² terrass till salu i Goya, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Salamanca » Goya » 28009
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+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

Underbar 159 m² lägenhet att renovera med terrass och 4
sovrum i Goya, Salamanca-distriktet, Madrid.
Lucas Fox International Properties erbjuder denna fantastiska fastighet att renovera
till salu i Goya-området, Salamanca-distriktet, Madrid.
Lägenheten har en byggd yta på 159 m² med en vardagsrum med matsal med tillgång
till en 11 m² terrass, 4 sovrum, 3 badrum och ett kök. När vi kommer in genom
huvudentrén hälsas vi av en hall som leder till vardagsrummet, sovrummen och köket
på andra sidan. Fortsätter ner i korridoren finns det 2 sovrum, ett komplett badrum
och sovrummet med eget badrum. I köket finns ett service-sovrum och ett badrum.
Det finns en andra ingång till fastigheten i köket.

lucasfox.se/go/mad24466
Terrass, Portvakt, Naturligt ljus, Exteriör,
I behov av renovering , Service-hiss,
Tjänsteentré

Lägenhetens layout kan enkelt ändras med en renovering, eftersom de flesta
väggarna inte är bärande. Hela fastigheten är vänd mot utsidan, så alla rum får rikligt
med naturligt ljus.
Vardagsrummet och sovrummen är söderläge, och köket och service-sovrummet
vetter mot norr. Fastigheten är utrustad med centralvärme för gas och en individuell
varmvattenpanna. Byggnaden har en hiss, en servicehiss och en concierge som bor i
samma byggnad.
Utan tvekan är det en unik möjlighet antingen som ett hem att bo i eller som en
investering.
Kontakta oss för mer information.
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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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