
UTHYRD

REF. VALR10912

1 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

134m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Lägenhet med terrass på översta våningen med gott om
dagsljus i alla rum, uthyres i ett imponerande läge i
hjärtat av Valencia.

Utmärkt fastighet på 134 m², helrenoverat, beläget intill Plaza de América.

Fastigheten består av ett stort 33 m² vardagsrum med öppen spis och tillgång till den
13 m² stora terrassen, bredvid matsalen finns ett kök utrustat med induktionshäll,
ugn, mikrovågsugn, diskmaskin och kylskåp. Sovrummet består av 2 dubbelrum och 1
enkelrum, alla med inbyggda garderober, sovrummet har eget badrum. Ett komplett
badrum med badkar serverar resten av rummen. Fastigheten har en tvättstuga med
tvättmaskin och ett förråd, huset har också en inbyggd garderob med stor kapacitet i
hallen och en annan i hallen.

När det gäller funktionerna bör det noteras att det har varm / kall luftkonditionering
genom kanaler med zonzonssystem och termostat i varje rum, ett infrarött
värmesystem i badrum, LED -belysning, metallarbetet är tillverkat av aluminium med
termisk / akustisk brygga av varumärket Climalit, lutande lameller i dörrar och
fönster för sol- och visuell kontroll, värme- och akustisk isolering i skiljeväggar, tak
och ytterväggar, därför en energiklass C och en verklig besparing på 30% i
elräkningarna. För ökad säkerhet har den dessutom en säker dörr med ett
säkerhetslås. Fastigheten erbjuds möblerad med möbler av god kvalitet. Husdjur är
inte tillåtna.

Det är ett utmärkt tillfälle att bo i det typiska ståtliga området i Valencia i ett hem
med de bästa komfortnivåerna.

lucasfox.se/go/valr10912

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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.

REF. VALR10912

1 900 € per månad Lägenhet - Uthyrd
lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

134m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Lägenhet med terrass på översta våningen med gott om dagsljus i alla rum, uthyres i ett imponerande läge i hjärtat av Valencia.

