
REF. POZ39349

755 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 50m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28224

5
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5
Badrum  

260m²
Planlösning  

50m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Hus i perfekt skick till salu exklusivt, bara 5 minuter från
Pozuelo-stationen, perfekt för familjer med barn och med
gemensamma utrymmen.

Lucas Fox Properties International presenterar detta hus till salu exklusivt, i ett
underbart område i Pozuelo Estación. Det har ett utmärkt läge, nära olika
transporttjänster, samt har mycket enkel tillgång till M-40, A-6 och nära El Corte
Inglés.

Huset, med 260 m² byggt enligt fastighetsregistret och välbevarat, erbjuder möjlighet
till anpassad konditionering. Det är ett idealiskt hus för en familj, bekvämt och
mycket ljust, med soliga terrasser och en trädgård för större njutning.

När vi kommer in i huset på bottenvåningen möts vi av en rymlig hall som
kommunicerar med ett fantastiskt vardagsrum-matsal med öppen spis och ett
vackert fullt utrustat och mycket ljust kök med tvättstuga. Denna våning kompletteras
med en välkomsttoalett.

Den första våningen rymmer större delen av nattområdet, som består av tre sovrum.
Ett av sovrummen har ett eget badrum, medan ett komplett badrum tjänar de andra
två.

Hela vindsvåningen används för närvarande som kontor och vardagsrum, men den
skulle mycket väl kunna göras om till en lekplats eller ett gästrum, eftersom den har
en toalett och flera förvaringsytor.

Halvkällarvåningen rymmer servicedelen, med sitt sovrum med badrum, ett underbart
vardagsrum med vinkällare och bar med direkt tillgång till verandan på
bottenvåningen. Här har vi tillgång till garaget med plats för två bilar.

Likaså är huset utrustat med många skåp och elektriska fönsterluckor och
uppvärmning med naturgas och med luftsplittringar i flera rum.

Tänk inte två gånger och kom och se det här huset. Kontakta Lucas Fox via telefon
eller mail idag för att ordna en visning. Vi arbetar sju dagar i veckan för att kunna
anpassa oss efter våra kunders behov.

lucasfox.se/go/poz39349

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Gemensam terrass,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Skönhets salong, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Du kan också besöka oss i vår Lucas Fox-lounge på Avenida de Europa, 38 i Pozuelo så
att vi kan studera dina krav mer i detalj och hjälpa dig att hitta det perfekta hemmet
eller investeringen.

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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