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425 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Palacio, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Palacio »  28013
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31m²
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lägenhet med 2 sovrum, med giltig
turistlicens, till salu i centrala Madrid, Callao-området.

Lucas Fox presenterar denna fastighet till salu på 31 fastighetsm² i en representativ
byggnad på Calle Preciados, i centrala Madrid.

Tack vare sitt läge och dess reformstil är denna lägenhet idealisk för investerare.
Dess dimensioner och distribution utgör en kompakt lägenhet med två sovrum och
ett badrum och ett vardagsrum med matsal med ett fullt utrustat amerikanskt kök.
Lägenheten ligger på femte våningen med fönster mot gatan och takfönster i taket.

Det har nyligen totalrenoverats, med bra finish som kombinerar naturligt trä med
sina synliga träbjälkar och moderniteten i dess möbler och utrustning, eftersom den
levereras fullt utrustad och möblerad. Den har också individuell
naturgasuppvärmning och luftkonditionering.

Området, en turistattraktion, ligger i den högsta delen av Calle Preciados, bredvid Sol
och Gran Vía, så det är omgivet av alla typer av affärer, restauranger, biografer och
teatrar, samt är mycket väl anslutna till flera tunnelbanelinjer runt den.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och för att begära besök.

Det slutliga priset kommer att bli resultatet av att det annonserade priset höjs med
7% - 11% för skatter och merkostnader hänförliga till den köpande parten.

lucasfox.se/go/mad35293

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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