REF. MAD32472

1 010 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 25m² terrass till salu i Trafalgar, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Trafalgar » 28010
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Trafalgar, Madrid med ett start pris på 1,010,000 € och
renderings värde på 4%
Detta exklusiva projekt erbjuder 17 moderna nybyggda hem i en renoverad klassisk
byggnad. Kombinationen av klassiskt och modernt gör detta till ett unikt och
innovativt projekt i Madrid, särskilt i Chamberí, ett område som är känt för sin
traditionella karaktär. Projektet är uppdelat i 6 våningar i lägenheter med 1-3 sovrum
och gemensamma utrymmen som en gemensam terrass på taket med vacker utsikt
över staden, solarium och pool, gym, reception, parkering för fordon och cyklar och
förråd. Byggnaden har tilldelats BREEAM® hållbar konstruktionscertifiering, ett
internationellt riktmärke för hållbarhet, med tanke på att invånarna kommer att
spara mellan 50% och 70% på sin energiräkning och upp till 40% på
vattenförbrukning jämfört med traditionella fastigheter.
Det finns lägenheter med 1 till 3 sovrum och 2 fantastiska takvåningar med privata
terrasser. Alla bostäder är utformade med maximal rymdoptimering och anpassade
till det moderna livet, med ljus och komfort som centrala hänsyn. Varje fastighet
kommer att vara utrustad med hemmeautomatik, golvvärme / kylning och
avancerade apparater.

lucasfox.se/go/mad32472
Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Gemensam terrass, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Rullstolar, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong

slingor
1 till 3 sovrum
Gemensam pool och takterrass
Fullt utrustat gym
Parkering för fordon (även elladdning) och cyklar
Förråd
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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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