
SÅLD

REF. MAD35473

1 190 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Goya, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Goya »  28009

3
Sovrum  

3
Badrum  

132m²
Planlösning

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.se Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Helt ny fastighet som vetter utåt med 3 sovrum och 3
badrum med en liten terrass till salu i området Goya,
Salamanca-distriktet, Madrid.

Lucas Fox erbjuder dig denna magnifika och ljusa bostad med en utmärkt planlösning,
söderläge, terrass och förråd. Fastigheten presenteras nyligen totalrenoverad, helt ny
och med bästa finish. Det ligger i en modern byggnad från 1954 med conciergeservice
och enkel tillgång.

När vi går in i detta hem finner vi en öppen planlösning: vardagsrum med utgång till
terrassen på ca 6 m², matsal och kök med en ö, fullt utrustad med avancerade
apparater och bredvid en liten tvättstuga. Längre fram finns tre dubbelrum, två av
dem med eget badrum, plus ett extra badrum. Både badrum och kök levereras fullt
utrustat och möblerat, resten av möblerna ingår ej i försäljningspriset.

Fastigheten har centralvärme, gasdrivet varmvatten och kanalluftkonditionering i alla
rum med ett luftzoomsystem.

Renoveringen har uppmärksammat varje detalj i detta vackra hem, från Orac Decor-
lister, gjutjärnsradiatorer, aluminiumfönsterkarmar med termisk brytning och
tvåglasfönster och mycket mer.

För mer information och för att organisera besök, tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/mad35473

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
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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