
€599 000€599 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 78 m² Boyta: 78 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 13 m²

Terrassområdet:Terrassområdet: 10 m²

Byggår:Byggår: 1964

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: inte förbises

Kök:Kök: utrustad oberoende

Varmt vann:Varmt vann: individuella elektriska

Varme:Varme: individuell luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Bygningsstaten:Bygningsstaten: bra

Index:Index:

dubbelglas, strandpromenad, lugna,

Orienté ouest, affärer till fots, elektriska

persienner, Sans vis-à-vis, terrass 

2 sovrum

1 terrasse

2 dusjrom

2 toalett

1 garasje

1 hule

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): B

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Lägenhet 564 AntibesLägenhet 564 Antibes

ANTIBES PONTEIL, i ett mycket eftertraktat område för sin livskvalitet och närhet,
beläget i utkanten av Cap d&#39;Antibes och 200 m från stränderna i Salis och
Ponteil. Charmig 3-rums lägenhet på 80m2 på andra våningen, vänd mot sydväst, i
en liten bostad i slutet av en återvändsgränd i absolut lugn med en lugnande utsikt
över grönskan. Lägenheten, mycket ljus med sin vackra terrass, består av ett
vardagsrum med burspråk, ett nyligen exklusivt separat kök (NEF) som vetter mot
terrassen, ett sovrum med sitt rymliga badrum. Dusch, ett annat sovrum med
tillgång till terrassen, ett stort duschrum och toalett med tvättstuga och gästtoalett. I
entrén har du ett stort omklädningsrum samt förvaringsskåp. Lägenheten är helt
luftkonditionerad (vändbar), ny senaste generationens varmvattenberedare,
centraliserade elektriska persienner, nyligen dubbelglasade aluminiumfönster.
När det gäller faciliteter har du ett stort garage och en stor källare på
bottenvåningen för att underlätta förvaring av cyklar, butikerna och den gamla
staden Antibes ligger några minuters promenad bort, stränderna ligger i närheten.
200 meter , bageri några meter. En busshållplats som ligger 2 steg bort (nr 31 och
2) underlättar direkt tillgång till Antibes eller Juan les Pins tågstationer och ger dig
en direkt förbindelse till Nice flygplats. Du måste bara släppa dina resväskor.
Energidiagnostik framöver. Bostadsavgifterna är 2309 € / år och fastighetsskatten
är 1152 € / år. För mer information, vänligen kontakta 0631169536, +33631169536
från utlandet. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 2 309 €
Godt condominium
599 000 € byrå avgifter 3,20% à kjøperens gebyr er inkludert 


