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ÖVERBLICK

Majestätisk och ljus 4-rumslägenhet, med 4 balkonger
och ett rymligt vardagsrum till salu i det bästa området i
Justicia, Madrid.

Lucas Fox presenterar detta fantastiska hem, i ett klassiskt gods från början av förra
seklet.

Med en yta på 232m² består den av ett rymligt vardagsrum, matsal och separat kök,
fyra sovrum, ett av dem med eget badrum, och två andra kompletta badrum. Det stora
vardagsrummet sticker ut för sin ljusstyrka tack vare sina fyra balkonger mot gatan
och sitt läge på en hög våning. Med en liten uppdatering skulle köket kunna vara
halvöppet mot vardagsrum och matsal och på så sätt uppnå en mycket mer öppen
planlösning. Nattdelen ligger på baksidan av huset där de tre sovrummen finns, ett av
dem med eget badrum, plus ett servicerum. Ett reformprojekt med kvaliteter och lyxig
design erbjuds (pris ifrån varandra).

Lägenheten är utrustad med luftkonditionering, individuell uppvärmning, samt
tvåglasfönster för att garantera bästa värme- och akustiska isolering under hela året.
Gården där den ligger har hiss.

Det är värt att notera lugnet i att bo på en så hög våning som denna, där ljuset och
tystnaden står i kontrast till områdets brus och liv. Dess oslagbara läge, dess
klassiskt utseende och elegansen i dess interiör gör denna magnifika lägenhet till ett
perfekt alternativ för att bo hela året eller som ett andra hem.

Det slutliga priset kommer att bli resultatet av att det annonserade priset höjs med
7% - 11% för skatter och merkostnader hänförliga till den köpande parten. (Ingen
byråprovision till den köpande parten)

lucasfox.se/go/mad38321

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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