Ref:464

ETAGEVÅNING-PENTHOUSE - LA QUINTA

750 000 €

Sänkt pris från 850.000 till 750.000. En lyxig och rymlig 3 sovrums etagevåning i Lomas de la Quinta med 4 terrasser med fantastisk utsikt över bergen...
Sovrum: 3

Badrum: 3

Bostaden är mycket rymlig och har ingen insyn, den är snyggt inredd och är i ett utmärkt
skick. Den nuvarande ägaren använder den som sin permanenta bostad och har förbättrat
bostaden regelbundet under de senaste10 åren som han har bott där. Bostaden har ett
avancerat Anti-kalk system installerat för att ge högre vattenkvalité in till bostaden. Bostaden
har även 12 solpaneler som installerades 2018, det minskar den genomsnittliga elkostnaden
med upp till 50%.
Denna etagevåning är fördelad på två plan och består av tre rymliga sovrum alla med sitt eget
badrum, huvudsovrummet som ligger på översta våningen har två privata terrasser samt ett separat
kontor med vacker utsikt över berg och hav. På terrassen i söderläge finns en jacuzzi och på den
nordväst vända terrassen en trevlig lounge avdelning. Både badrummet och kontoret har golvvärme
och kontoret samt sovrummet har individuell uppvärmning och luftkonditionering. Bottenplan består
av två vackra sovrum med sina egna badrum, ett med direkt utgång till huvudterrassen och det
andra med utgång till den halvtäckta middags terrassen. Ett...
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Uthyrning: (+34) 677 344 855

BOSTADENS SKICK:-utmärkt
FÖRRÅD:-2 privata i källaren
GEMENSAMMA FACILITETER:-pool -toaletter vid poolen-trädgård-hiss
KATEGORI:-begagnat
KÖK:-fullt inrett med miele vitvaror
KYLA-VÄRME:-golvvärme i kontoret -golvvärme i köket-golvvärme i
badrum-seperat värme/luftkonditionering i varje ru
MÖBLER:-ej möblerat -kan säljas delvis möblerad
OMGIVNING:-nära till golf -nära till strand-nära till stad-nära till hamn
ÖVERVAKNING:-övervakningskameror -privat larm-inhägnat område
PARKERING:-parkering på gata -3 privata garage platser
TRÄDGÅRD:-gemensam
UTOMHUS FACILITETER:-solceller -privat jacuzzi-markiser
UTSIKT:-delvis hav -panorama-berg-golf-trädgård
VÄDERSTRECK:-syd -nordväst

Email: info@uniquexproperties.com
Internet: www.uniquexproperties.com

Byggt: 190m2
BYGGNADÅR: 2000
COMMUNITY AVG.: 365 €/månad
(IBI) SKATT: 1083 €/år
AVFALLSHANTERING: 18 €/år

