€169 950
Kjøp Villa med 4 rum
Boyta: 81 m²
Index:
pool, Chambre de plain-pied,
luftkonditionering, lugna
3 sovrum
2 terrasser
2 bad
2 toalett
1 parkering
Energiklasse (dpe): Unavailable
Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Villa Fabrègues
Mycket vacker villa i ett stort bostad med pool och härlig park - en perfekt plats för
en fantastisk semester! Villan har en bostadsyta på 81,2 m2 i två våningar:
Bottenvåningen : Entré, vardagsrum med öppet kök, separat toalett, sovrum med
angränsande badrum med dusch. Första våningen : 2 sovrum, badrum med
badkar och toalett. Källare och privat parkeringsplats säljs med villan (ingår i
försäljningspriset). Villan säljs möblerad. Uppvärmning: elektrisk (pump vändbar
varm / kall luft). Fastighetsskatt: 834 € Villan respekterar funktionshindrade
standarder. plats Villan ligger i en vacker turistbostad med stor pool och mycket
vacker park. En El Dorado för unga och gamla. Golfbana och restaurang på plats.
Bostaden är stängd och utan trafik, så barnen kan njuta av parken fritt. Bostaden
ligger några kilometer från byn Fabregues, på landsbygden, men nära till allt. Nära
Montpellier (snabbtåg / flygplats) och havet, vackra sandstränder. Villan säljs in
med hyresavtal ( hyrs 11 eller 12 månader under året ) och ingår i en turistboende,
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vilket innebär att den inte kan användas som permanent bostad. Kontakta oss för
mer information. Försäljningspriset inkluderar våra avgifter som debiteras
köparen, vilket gör att han kan betala lägre transaktionskostnader. Om priset på
180 000 euro hade inkluderat den provision som säljaren hade betalat skulle
köparen i slutändan ha betalat samma pris för den här egenskapen men med
högre transaktionskostnader. Kontakta oss för att ta reda på vad din ekonomi är
genom vår byrå. Våra avgifter här är 8 406 euro (inklusive 20% moms),
försäljningspriset inkluderar skatt exklusive avgifter på 171 594 euro,
försäljningspriset inklusive skatt med avgifter 180 000 €. Du hittar detaljer om våra
priser som tillämpas på försäljningsuppdrag på vår webbplats www.scandimmo.fr
i avsnittet SÄLJARE.
Utgifter og kostnader :
169 950 € byrå avgifter 5,85% à kjøperens gebyr er inkludert

