
€1 180 000€1 180 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 4 rum Lägenhet med 4 rum 

Boyta: 116 m² Boyta: 116 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 34 m²

Terrassområdet:Terrassområdet: 56 m²

Byggår:Byggår: 1992

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: utrustad oberoende

Varmt vann:Varmt vann: kollektiva

Varme:Varme: individuell luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Bygningsstaten:Bygningsstaten: bra

Index:Index:

havsutsikt, dubbelglas, strandpromenad,

lugna, Orienté ouest, elektriska persienner,

Sans vis-à-vis, terrass, pool 

3 sovrum

2 terrasser

2 bad

1 dusjrom

3 toalett

2 garages

1 hule

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): C

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

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

Lägenhet 604 CannesLägenhet 604 Cannes

CANNES CROIX DES GARDES/VACKER PLATS, exceptionell panoramautsikt över
havet. Sällsynt objekt till salu och exklusivt. Beläget i en av de mest prestigefyllda
bostäderna i Croix des Gardes med pool, nära Cannes centrum och stränderna i
Midi. Magnifik 4-rums hörnlägenhet på 116m2 på plan 2 med rymlig altan på 51m2
och balkong. Kvalitetstjänster, inget arbete kommer i fråga. Lägenheten består av
ett trevligt vardagsrum/matsal på 34 m2, mycket ljus, med tillgång till en stor djup
terrass i söderläge, inte förbisedd, i absolut lugn, ett vackert separat utrustat kök
som också har tillgång till terrassen, 2 master sovrum (17 och 15m2) som också
vetter mot terrassen med egna badrum och toaletter, ett tredje sovrum (12m2) som
vetter mot en balkong med duschrum, 1 gästtoalett, stor hall med skåp. Alla
sovrum har inbyggda garderober för enkel förvaring samt i entréhallen.
Lägenheten har vändbar luftkonditionering, utomhusbelysning, vattenpunkt på
terrassen, tvåglasfönster. Dessutom kommer du att ha 2 stängda garage samt en
källare på 6m2. Video tillgänglig på begäran. För mer information, tveka inte att
kontakta 0631169536 eller +4790834235. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 6 744 €
Godt condominium
11 mange 1 180 000 € byrå avgifter 4,95% à kjøperens gebyr er inkludert 


