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Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Malasaña, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Malasaña » 28004
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RESERVERAD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien

REF. MAD26844

€370,000 Lägenhet - Till salu - Reserverad

Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Malasaña, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Malasaña » 28004

2

1

71m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

ÖVERBLICK

Unik möjlighet att förvärva en renoverad lägenhet med 2
sovrum på en av de tystaste gatorna i Malasaña, perfekt
för att bo i eller hyra ut på grund av den stora efterfrågan
i området.
Lucas Fox erbjuder denna vackra lägenhet redo att flytta in i det eftertraktade
kvarteret Malasaña. Det ligger på ett andra yttre golv på en av de tystaste gatorna i
området, några meter från Plaza Juan Pujol.
Fastigheten har en yta på 71 m² och har ett vardagsrum med matplats, två sovrum, ett
komplett badrum och ett halvöppet kök. Vardagsrummet med tre stora fönster som
vetter mot gatan fungerar som en anslutningspunkt för alla rum i hemmet.

lucasfox.se/go/mad26844
Hiss, Naturligt ljus, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Renoverad, Uppvärmning, Utrustat kök

De två sovrummen vetter mot en inre uteplats och därmed undviker ljud från utsidan.
Köket är halvöppet och är fullt utrustat.
Fastigheten har varm-kall luftkonditionering genom kanaler i alla dess rum.
Dessutom bör det noteras att en hiss nyligen har installerats i fastigheten.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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