
SÅLD

REF. MRB35927

2 185 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 156m² terrass till salu i Benahavís
Spanien »  Costa del Sol »  Benahavís inlandet »  Benahavís »  29679

5
Sovrum  

5
Badrum  

535m²
Planlösning  

580m²
Totalyta  

156m²
Terrass

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.se Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern villa i den nya boutiqueutvecklingen Banus
Heights, med 5 sovrum som erbjuder praktisk och
komfort med magnifik utsikt över kusten och Afrika.

Villan är designad för att förstärka det naturliga ljuset med gott om öppna ytor, ett
fullt utrustat kök i öppen planlösning med elektriska apparater av högsta märke med
mattlackerade skåp och vit Silestone-bänkskiva, inklusive ö-foder, elektriska
apparater och diskho.

Av de fem sovrummen är tre av dessa sviter: två på bottenvåningen och det sista på
övervåningen.

Den senaste tekniken har installerats, inklusive hemautomation, aerotermiskt system,
golvvärme genomgående, automatiskt bevattningssystem och belysning i trädgården
och ett staket.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mrb35927

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Solpaneler, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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	Modern villa i den nya boutiqueutvecklingen Banus Heights, med 5 sovrum som erbjuder praktisk och komfort med magnifik utsikt över kusten och Afrika.

