
REF. VIG40168

800 000 € Byggnad - Till salu
Byggnad med 8 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

8
Sovrum  

5
Badrum  

647m²
Planlösning  

131m²
Totalyta

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt investeringsmöjlighet att köpa en byggnad på en
av de mest eftertraktade gatorna i Vigo centrum.
Byggnaden erbjuder fyra enheter och butikslokalen ligger
mycket bra till.

I centrala Vigo hittar vi denna utmärkta investeringsmöjlighet att köpa, renovera eller
hyra ut. Fastigheten ligger på en av Vigos huvudgator, Garcia Barborn. Den ligger i
korsningen mellan en av stadskärnans huvudentréer. För närvarande är butiksytan
uthyrd och en enhet uthyrd. De återstående enheterna är tomma men i behov av
uppgradering.

Enheterna erbjuder gott om utrymme, olika rum, ursprungliga furugolv och högt i tak.
Vissa aspekter av historisk arkitektur finns i många av enheterna. Specifika enheter
har ett historiskt stenkök. De flesta enheterna mäter totalt 130 m². Butiksytan mäter
totalt 128 m².

Byggnaden saknar hiss, och den skulle behövas för att möta dagens behov. Köparen
skulle behöva lägga till denna funktion i framtiden, vilket kan göras med rätt team av
arkitektbyråer. Lucas Fox Vigo arbetar med olika arkitekter, entreprenörer och
ingenjörer för att introducera gruppen för potentiella köpare.

Med en bra design och framtida projekt är nästa steg att presentera det för Vigo
planeringsnämnd för att godkänna projektet. Fastigheten har även lufträttigheter. Det
finns möjlighet att lägga till fler nivåer av utrymme eller enheter. I dagsläget ger
fastigheten en mager investeringsavkastning, men har möjlighet att utveckla mer
avkastningskapital med rätt vision och renovering.

En idealisk fastighet för en investerare/utvecklare som letar efter ett nytt projekt
eller en entreprenör med en ny affärsvision för ett fastighetsprojekt i centrala Vigo.

lucasfox.se/go/vig40168

Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör, 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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