REF. SVAR29637

2 200 € per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 30m² terrass till uthyrning i Sevilla, Spanien
Spanien » Sevilla » 41001
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien
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ÖVERBLICK

Fullt möblerad duplex takvåning med 2 sovrum och en 30
m² terrass att hyra i hjärtat av Sevilla.
Fantastisk duplex takvåning att hyra i ett privilegierat område i centrala Sevilla, med
alla tjänster och monument i närheten och med vacker utsikt över katedralen och
Giralda.
Takvåningen har två dubbelrum, två badrum, ett vardagsrum med matsal och ett fullt
utrustat kök. Det har också en stor 30 m² stor terrass med en relaxavdelning.
Lägenheten är fullt möblerad och med varm / kall luftkonditionering från märket
Inverter, redo att flytta in. Slutligen erbjuds ett valfritt garage i källaren i samma
byggnad.

lucasfox.se/go/svar29637
Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Luftkonditionering, Renoverad,
Turistlicens, Uppvärmning, Utrustat kök
Tillgänglig nu!
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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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