
€262 000€262 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 63 m² Boyta: 63 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 10 m²

Byggår:Byggår: 1951

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: East West

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: utrustad oberoende

Varmt vann:Varmt vann: Individuell

Varme:Varme: individuell luftkonditionering

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

dubbelglas, strandpromenad, lugna,

affärer till fots, Sans vis-à-vis,

luftkonditionering 

2 sovrum

1 terrasse

1 dusjrom

1 toalett

1 hule

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): D

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

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

Lägenhet Lägenhet Le CannetLe Cannet

LE CANNET LIMIT CANNES - 3 RUM PÅ 63M² - STOR TERRASS - Utrustat KÖK -
OVERGÅNG - LJUS - TYST - INTE MOTATTA - STOR KÄLLARE - Öppen spis -
INGET ARBETE KRÄVS Magnifik 3-rumslägenhet på 63m² med en terrass på 10m²
till ett pris av €262 000 (tvåhundrasextiotvåtusen euro). Tyst med utsikt över Super-
Cannes och Kaliforniens distrikt, kommer denna lägenhet att förföra dig med sin
närhet till centrum av Cannes och transporter. Den består av ett vackert
vardagsrum, med fri utsikt över Kalifornien utan någon vis-à-vis, ett utrustat kök, en
sluten loggia som fungerar som tvättstuga, ett badrum med ett stort badkar och
med WC, ett första sovrum och en andra sovrummet. Slutligen har lägenheten en
stor terrass på cirka 10m² med möjlighet att installera ett bord och 4 stolar.
Nyrenoverad lägenhet är i mycket gott skick och kan flyttas in utan något arbete. En
9 m² stor källare med direkt tillgång till gatan (perfekt för cyklar/skotrar och
barnvagnar) kompletterar denna fastighet. Lägenheten ligger 10 minuters
promenad från Cannes centrum och 25 minuter från Nice flygplats och Pôle de
Sophia Antipolis. Den här fastigheten drar nytta av en korsning öst/väst och är solig
hela dagen. Alla butiker i närheten. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 1 320 €
Godt condominium
20 mange 262 000 € byrå avgifter inkludert 


