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1 795 000 € Lägenhet - Såld

Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Castellana, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Salamanca » Castellana » 28001
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lägenhet på 199 m² med högkvalitativ finish
med 4 sovrum och 4 badrum till salu i ett utmärkt läge i
Madrid.
Lucas Fox Madrid presenterar denna underbara lägenhet som vetter utåt, helt ny och
strategiskt belägen i Salamanca-distriktet, i stadsdelen Castellana.
Det är en helrenoverad lägenhet på andra våningen med en yta på 199 m². Den har
fyra sovrum med två privata badrum, ett av dem för servicepersonal. Den har ett
separat kök, tvättstuga och entré för servicepersonal.
Lägenheten har en utmärkt design och planlösning, stora öppna ytor och högt i tak.
Alla sovrum har mycket ljus och utsikt, medan master bedroom har utsikt över en
spektakulär privat trädgård med mycket natur.

lucasfox.se/go/mad35481
Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system

Den drar nytta av en högkvalitativ renovering med noggrant utvalda material, med
centralvärme och luftkonditionering. Byggnaden har en conciergeservice.
Lägenheten levereras nyrenoverad med möbler, som syns på bilderna.
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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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