
€229 000€229 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 69 m² Boyta: 69 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 36 m²

Terrassområdet:Terrassområdet: 39 m²

Byggår:Byggår: 2003

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: kök

Varmt vann:Varmt vann: individuella elektriska

Varme:Varme: individuell elektrisk

Intern tilstand:Intern tilstand: bra

Bygningsstaten:Bygningsstaten: bra

Index:Index:

havsutsikt, Plage à 10 min, lugna, pool,

Sans vis-à-vis, terrass 

2 sovrum

1 terrasse

2 dusjrom

2 toalett

1 garasje

1 parkering

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): E

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): B

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

Lägenhet 648 FitouLägenhet 648 Fitou

Trevlig lägenhet i en vacker egendom med pooler, bara 10 minuter från
Medelhavets vackra sandstränder! Lägenheten Vacker lägenhet på 1:a våningen
med garage och parkering i en mycket praktisk sammansättning. Rymligt och ljust
vardagsrum/kök på ca 37 m2 med stora skjutdörrar som leder till en terrass på 39
m2. Mycket fin utsikt över havet från vardagsrummet och terrassen. Möblerat kök
öppet mot soligt vardagsrum. 2 sovrum (12m2) och 2 duschrum/WC (5,05 m2/2,58
m2). Carrez-lagens yta är 69,62 m2. Lägenheten är fristående på 3 sidor. Den
ligger på första våningen med garage på bottenvåningen. Parkering och privat
garage. Fastigheten är idealisk som fritidshus och perfekt som &#39;lås och
gå&#39; men kommer även att vara mycket lämplig som huvudbostad.Säljs
möblerad med alla sängkläder, köksutrustning.En fastighet väl värd att äga besök.
Olika: Gemensamma avgifter: €250/kvartal (ca €1000/år). Det finns inga större
projekt/kostnadsposter planerade för området inom en snar framtid. Uppvärmning:
elektrisk, reversibel värmepump i sovrummen. Elektriska fönster och luckor. Byggd
2002 Övrigt: Norsk fastighet (en och samma ägare sedan lägenheten byggdes och
användes som fritidshus. Gården är välskött och har ett utmärkt läge på kullen, i
utkanten av byn. Här hittar du en bra blandning av olika nationaliteter. Det finns 2
gemensamma pooler på plats. Fitou är en trevlig by i Occitanien mest känd för sitt
goda vin. Bara cirka 10 minuter från de vackra sandstränderna i Leucate (15-20
minuter från andra stränder). I byn finns flera restauranger, livsmedelsbutik, bageri,
lokala källare med vinförsäljning mm, tillgängliga till fots från domänen (ca 15 min)
om du inte är rädd för backen på vägen tillbaka. Omgivningarna är vackra och
städer som Narbonne och Perpignan, de närmaste stora städerna, är inte långt
borta. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 1 008 €
Godt condominium
229 000 € byrå avgifter 4,95% à kjøperens gebyr er inkludert 


