
REF. MAD38688

1 150 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 7 Sovrum till salu i Moncloa / Argüelles, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

7
Sovrum  

7
Badrum  

199m²
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

Fantastisk lägenhet på 199 m² med 7 sovrum med eget
badrum till salu i ett av Madrids mest centrala områden,
bredvid Plaza España. Den säljs med ett integrerat
hanteringsalternativ.

Lucas Fox presenterar denna totalrenoverade investeringsfastighet till salu. Den har
totalt sju sovrum med badrum och omklädningsrum, varav ett med egen uteplats.
Lägenheten levereras totalrenoverad, helt ny.

Sovrummen är utrustade med en 135 cm säng med den senaste generationens
madrass, bra ventilation, luftkonditionering, värme, Wi-Fi, en uppsättning handdukar
och lakan, kuddar och ett täcke. De är fullt utrustade och redo att hyras.

Gemensamma utrymmen inkluderar ett kök med matbord, mikrovågsugn, kylskåp och
diskmaskin. Varje sovrum har ett skåp i köket för att förvara dina redskap, så
hygienen läggs stor vikt vid genom att inte dela dessa föremål med resten av
hyresgästerna. I de gemensamma utrymmena finns även en tvättstuga utrustad med
tvättmaskin och torktumlare. Utan tvekan ett bra tillfälle att investera i en
affärsmodell med stor potential för lönsamhet.

lucasfox.se/go/mad38688

Hiss, Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster

REF. MAD38688

1 150 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 7 Sovrum till salu i Moncloa / Argüelles, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

7
Sovrum  

7
Badrum  

199m²
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.se/go/mad38688
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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.

REF. MAD38688

1 150 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 7 Sovrum till salu i Moncloa / Argüelles, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

7
Sovrum  

7
Badrum  

199m²
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

	Fantastisk lägenhet på 199 m² med 7 sovrum med eget badrum till salu i ett av Madrids mest centrala områden, bredvid Plaza España. Den säljs med ett integrerat hanteringsalternativ.

