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ÖVERBLICK

Kommersiella och bostadsytor på totalt 650 kvm i Vigos
centrum på Plaza Compostela, garanterar hyresavtal i tio
år och potential att konverteras till 5 rymliga lägenheter.

En unik möjlighet att förvärva en stor fastighet i en historisk landmärkebyggnad med
anor från mitten av 1800-talet, belägen i det mest eftertraktade området i Vigos
centrum.

Fastigheten har två områden, ett kommersiellt område och ett bostadsområde.
Bostadsområdet erbjuder en lyxig, rymlig, ljus lägenhet med 5-6 meter höga tak,
unika originaldetaljer ..

Det kommersiella området är totalt 250 kvm. Det finns möjlighet att göra det till ett
enda utrymme för ett stort privat hem. Detta utrymme kan också omvandlas eller
delas in i 4-5 lägenheter av god storlek. Planering och tillstånd måste godkännas av
rådhuset.

För hyresavtalet, Lucas Fox, har ett avtal med en kandidat att hyra lokalerna med
bankgarantier, för tio eller fler år.

Denna fastighet kan vara lämplig för en företagare eller affärsperson som är
intresserad av att köpa den och omvandla den till sin arbetsplats och / eller bostad.

Dessutom skulle det vara lämpligt för en investerare som är intresserad av att köpa
fastigheten för att generera inkomst och eget kapital under de kommande åren.

Fastigheten ligger i det mest exklusiva området i stadens centrum och har det högsta
kvadratmeterpriset.

Information om fastigheten kommer att ges till potentiella kandidater med villkoret
för att underteckna ett sekretessavtal.

lucasfox.se/go/vig14298

Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Bibliotek, Balkong
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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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