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1 395 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004
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198m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Helt renoverat hus, med 3 sovrum och 3 badrum plus
gratis toalett, till salu i Chueca-Justicia, Madrid Centro.

Lucas Fox erbjuder dig detta vackra nyrenoverade hem med bästa finish, i en klassisk
och representativ byggnad, belägen i stadsdelen Chueca, i det eftertraktade distriktet
Justicia.

Denna lägenhet har en omfattande reform. Dagområdet är fördelat på ett stort
vardagsrum med tre balkonger mot gatan, en matplats intill köket, fullt möblerad och
utrustad med nya, exklusiva vitvaror. Därefter erbjuds en välkomsttoalett till
gästerna, utan att behöva gå genom nattområdet. Det senare har tre sovrum och tre
badrum, varav två med privata toaletter. Specifikt har befälhavaren ett stort
omklädningsrum och ett privat område med en TV.

Den har ett individuellt naturgasvärmesystem och luftkonditionering genom kanaler i
taket.

Huset ligger i en mycket representativ byggnad med en av de vackraste fasaderna i
kvarteret, på en gågata. Området har all service, från alla typer av affärer,
restauranger, barer, framstående marknader som San Antón-marknaden och till och
med teatrar som Infanta Isabel-teatern och Marquina-teatern.

Tveka inte att kontakta oss för mer information och för att organisera besök.

Köparen informeras om att i regionen Madrid innebär köpet av en bostad en
prisökning på mellan 7 % och 11 % för skatter och merkostnader.

lucasfox.se/go/mad39537

Utsikt över bergen, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, 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.

REF. MAD39537

1 395 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

3
Sovrum  

3
Badrum  

198m²
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

	Helt renoverat hus, med 3 sovrum och 3 badrum plus gratis toalett, till salu i Chueca-Justicia, Madrid Centro.

