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ÖVERBLICK

Imponerande och rymlig lägenhet på 325 m², renoverad
med utsökt smak med en stor terrass, 2 stora balkonger
och 4 sovrum till salu på femte våningen i stadsdelen
Almagro, i Madrid.

Lucas Fox International Properties presenterar för försäljning denna formidabla 325
m² stora lägenhet på femte våningen belägen i ett av de mest prestigefyllda
kvarteren i Madrid, Almagro.

Huset är nyrenoverat, så det presenteras i oklanderligt skick. Fördelningen består av
en hall/fördelare som ger tillgång till husets dagyta. Här hittar vi ett rymligt gästrum,
en matsal och köket, med en stor terrass och två stora balkonger mot gatan som ger
ett magnifikt ljusinsläpp. Det moderna köket är öppet och är inrett med möbler av
utmärkt kvalitet och utrustat med Bosch-apparater. Den har en fristående
serviceingång, tvättstuga och gott om förvaringsutrymme.

Rastplatsen består av fyra dubbelrum, tre badrum och en toalett.

Alla rum har luftkonditionering, värme, hemautomation och mycket dagsljus. Den
levereras fullt möblerad, redo att flytta in direkt.

I samma byggnad finns en portvakt. Tack vare sin utmärkta distribution, rymlighet
och läge i ett mycket exklusivt område är detta hem ett utmärkt alternativ för den
som letar efter ett hem att bo i året runt eller en andra bostad för att spendera tid i
Madrid eller för att investera.

För närvarande är huset under uppbyggnad, men tveka inte att kontakta oss för mer
information eller 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/mad40278

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utsikt över staden, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Service-hiss,
Renoverad, Öppet kök, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Domotiskt system, Chill out plats,
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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