REF. STC26719

€715,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Sant Cugat, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sant Cugat » 08172

5

4

148m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spanien
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ÖVERBLICK

Hus till salu i exklusiv nybyggnad på 1 451 m² beläget i
Sant Cugats största shoppingområde.
Detta hus är en del av den fantastiska Francesc Moragas-utvecklingen, ett fantastiskt
1 451 m² nybyggnadsprojekt som ligger i det viktigaste shoppingområdet i Sant Cugat
del Vallès, bara 5 minuter från tågstationen och 50 meter från nervcentret i stad.
Denna speciella fastighet har tre våningar. Bottenvåningens layout består av en hall,
kök, tvättstuga, vardagsrum, badrum, sovrum och uteplats. På första våningen har vi
en hall, tre sovrum och två badrum. Slutligen erbjuder vinden våningen en studie, ett
annat badrum och en terrass.
Det är en modern, elegant byggnad designad för komforten för hela familjen.
Funktioner som aluminiums yttre snickeri och laminerat glas med en luftkammare av
Climalit-typ garanterar högsta energieffektivitet. Alla hem har utmärkta
inredningsytor, med inbyggda garderober, lackerade och massiva trädörrar och AC4laminerade parkettgolv. Huset har ett garage och ett förråd.

lucasfox.se/go/stc26719
Terrass, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, , Gemensam terrass,
Parkering, Exteriör, Förråd, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Solpaneler,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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