
SÅLD

REF. MAD36245

380 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Recoletos, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

1
Sovrum  

1
Badrum  

35m²
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

Exteriör studio på 35 m², med massor av naturligt ljus att
reformera till salu i hjärtat av Recoletos.

Lucas Fox Madrid presenterar denna spektakulära exteriörstudio för att reformera på
ett oslagbart läge, i hjärtat av Salamanca-distriktet, särskilt på den mest
emblematiska gatan. Detta hem kan vara en utmärkt investering för att göra hyran
lönsam. Den är mycket rymlig och har mycket ljus. Vi har två identiska renoverade
enheter i samma byggnad.

Bilderna som visas motsvarar en av lägenheterna som redan är renoverade.

För mer information eller besök, tveka inte att kontakta oss.

lucasfox.se/go/mad36245

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Renoverad, Luftkonditionering,
Dubbla fönster
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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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