REF. MAD36516

1 350 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum med 65m² terrass till salu i Lista, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Salamanca » Lista » 28028
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+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com
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Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

214 m² takvåning att reformera med två terrasser med
olika orientering till salu i Salamanca-distriktet i Madrid.
Lucas Fox Madrid presenterar denna takvåning som ligger på åttonde våningen i en
hörnbyggnad i Guindalera, i Salamanca-distriktet i Madrid.
Den har 214 m² som erbjuder totalt fem sovrum, men när den levereras riven kan man
se att den på grund av frånvaron av bärande väggar kan fördelas helt efter eget tycke.
Det erbjuder två terrasser på 30 m² vardera, belägna i olika riktningar, så den har
rikligt med naturligt ljus hela dagen.

lucasfox.se/go/mad36516
Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Nära transportmedel,
I behov av renovering , Exteriör

För mer information och för att besöka den, tveka inte att kontakta oss.
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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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