REF. RZS36345

565 000 € Plot - Till salu

Excellent plot till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien » Madrid » Torrelodones » 28250

1.217m²
Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

Unik 1 217 m² platt tomt i utmärkt skick till salu i Colonia,
Torrelodones, Madrid.
På Lucas Fox Las Rozas är vi glada att kunna presentera denna vackra platta tomt, bra
förbindelser, 200 meter från interna bussar och intercitybussar och 10 minuters
promenad från järnvägsstationen. Mycket nära till shoppingområdet.
Bestämmelserna tillåter enbostadshus på upp till 317 m² i en eller två våningar utan
att en källare räknas. Den består av en total markyta på 1 217 m² med vägtillfart i ett
område med tillstånd för enbostadsbostäder (villor) med upp till 2 byggbara
våningar. Du kan göra en gemensam tomt med två parhus med:

lucasfox.se/go/rzs36345

Vatten
Elektricitet
Avloppsnät
gatubelysning
Sidovandringar
Kort sagt, det är den enda mark som finns i detta område som erbjuder utmärkta
förhållanden, omgiven av grönområden och alla typer av tjänster, i ett exklusivt och
lugnt läge.
Kontakta oss för att boka ett besök. Du kan också besöka oss i vår Lucas Fox
fastighetslounge, på Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, eller kontakta oss på
Instagram @lucasfox.lasrozas
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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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