> ARA DES DE

129.600* €
impuestos no incluidos

Pis a Calafell (Tarragona)

>ABANS DES DE 230.000

Calle Gegants Pere i Carme Nº4-6

Habitatges totalment exteriors de 2, 3 i 4 dormitoris i 2 banys. Amb cuina moblada, armaris encastats,
ascensor, terrasses àmplies, piscina i zona verda. A pocs minuts de la platja de Calafell. Disposa de
bones comunicacions i tots els serveis al seu abast.

43%

Superfície: 102.42m² · Dormitoris: 2 · Banys: 2
DESCOMPTE

DADES
Ref: M29163
Població: Calafell
Tipus: Pis
Dormitoris: 2
Banys: 2

Equipament comunitari
Any construcció: 2010
- Edifici amb ascensor
- Piscina comunitària
- Urbanització
- Zones enjardinades

Superfícies
Superfície construïda: 102.42
Sup. útil: 85.35

Equipament habitatge
- Preinst. A/C

Facilitats
- Centre mèdic pròxim
:
Menos de 15 min
Distància platja:
A POCOS METROS

*El preu publicat s´ha calculat aplicant el màxim descompte possible tenint en compte el que es disposa a les condicions de l´oferta, publicades a:
Els preus de venda publicats en aquesta web no inclouen cap despesa ni impost. Aquests preus reflecteixen la tarifa i la disponibilitat dels immobles en la data d´impressió 19/06/2013. La informació subministrada ha
estat preparada amb el màxim rigor, no obstant això, els detalls són merament informatius i de cap manera vinculants.

www.solvia.es

Tel 902 333 131
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REF.

DORMITORIS

BANYS

M²

43%

M29163

2

2

102

230.000€

129.600 €

M29164

3

2

125

251.940€

150.400 €

M29165

4

2

160

278.160€

195.200 €

Pis

DESCOMPTE

40%
DESCOMPTE

29%
DESCOMPTE

*El preu publicat s´ha calculat aplicant el màxim descompte possible tenint en compte el que es disposa a les condicions de l´oferta, publicades a:
Els preus de venda publicats en aquesta web no inclouen cap despesa ni impost. Aquests preus reflecteixen la tarifa i la disponibilitat dels immobles en la data d´impressió 19/06/2013. La informació subministrada ha
estat preparada amb el màxim rigor, no obstant això, els detalls són merament informatius i de cap manera vinculants.

www.solvia.es

Tel 902 333 131

