REF. MAD30149

795 000 € Lägenhet - Såld

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Justicia » 28004
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

Helt ny exteriörlägenhet med 3 sovrum i en traditionell
byggnad, belägen på en gågata i stadsdelen Chueca,
Madrid.
Lucas Fox erbjuder dig en nyrenoverad lägenhet i utmärkt skick och helt ny. Det ligger
i en representativ byggnad från 1900, belägen på en hög våning med hiss, och den
vetter utåt med en balkong till en av stadsdelens gågator.
Vi går in i huset genom en liten hall som delar upp hemmet i två områden: den
utåtvända delen, där vi hittar det stora vardagsrummet öppet mot matsalen som
ligger bredvid det utrustade köket och det inre riktade området, som består av 3
sovrum, varav 2 med egna badrum.

lucasfox.se/go/mad30149

Fastigheten har högt i tak nästan tre meter hög och fönster och stora fönster i alla
rum, vilket ger rikligt med ljus. Det har renoverats till hög standard och har fönster
med fönsterluckor och Climalit-kapslingar, vilket säkerställer god isolering.
Uppvärmningen sker med gas och har ett kanaliserat kylsystem.
Fastigheten har också ett förråd och ligger i det centrala området Chueca, omgivet av
en mängd kommersiella butiker, restauranger och några meter från Gran Vía.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.
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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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