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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

Fantastisk lägenhet i en nyrenoverad klassisk byggnad på
Gran Vía. Modern lägenhet med 1 sovrum med mycket ljus
och överlägsen kvalitet. Parkeringsplats i samma
byggnad, gym och pool.
Lucas Fox erbjuder denna moderna lägenhet på 72 m² till salu på sjätte våningen i en
av de mest emblematiska byggnaderna på Gran Vía i Madrid. Fastigheten är helt utåt
och ligger på motsatta sidan av den livliga avenyn, så det är praktiskt taget inget ljud.
Utrymmet har ett sovrum, ett badrum, ett vardagsrum och ett fantastiskt halvöppet
kök fullt utrustat med de bästa vitvarorna.
Det avancerade varmkalla luftkonditioneringssystemet kan styras digitalt och av
zoner.
Lägenheten har ett robotgarageplats i samma byggnad, som erbjuder tillgång för
personer med funktionshinder, 24-timmars conciergeservice, ett gym och en
uppfriskande takpool med fantastisk utsikt.

lucasfox.se/go/mad30372
Swimming pool, Gym, Portvakt, Hiss, ,
Naturligt ljus, , Gemensam terrass,
Parkering, Chill out plats,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Renoverad,
Rullstolar, Säkerhet, Turistlicens,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien

