
REF. MAD38106

1 200 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Moncloa / Argüelles, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

3
Sovrum  

2
Badrum  

257m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Utmärkt rymlig lägenhet på 257 m² som ska renoveras,
med möjlighet att ha tre stora sovrum med eget badrum
till salu i ett oslagbart läge i stadsdelen Argüelles,
Madrid.

Lucas Fox International Properties presenterar för försäljning denna underbara
lägenhet som ska renoveras i Argüelles-området, Madrid. Det är en fantastisk
möjlighet för ett stort hus med 257 m² byggt på andra våningen i en byggnad med hiss
som ligger i ett av de mest efterfrågade områdena i staden. Huset erbjuder utmärkta
reformmöjligheter att bo eller investera.

Den nuvarande fördelningen består av ett vardagsrum-matsal med två balkonger, tre
sovrum, ett kök och två badrum. En korridor leder till alla rum. Sovrummen ligger
intill, vilket ger möjlighet att ansluta till sovrummen för att få större, efter den nya
ägarens behov.

Gården har förutom hiss en concierge som bor i själva byggnaden och även ett förråd
hör till lägenheten.

Dess utmärkta läge i området Argüelles gör detta hem till en fantastisk möjlighet för
investerare som letar efter stor lönsamhetspotential eller individer som vill bo i ett
av de mest eftertraktade områdena i huvudstaden.

lucasfox.se/go/mad38106

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Förråd, Exteriör, 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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