Massa e Cozzile

€ 980.000

PT – Toscana
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Som købermægler
kan Toscana Bolig
assistere med køb
af denne bolig.
Kontakt os på tlf. :
+45 4581 4511

14/12/2020

Boligen er gennemrenoveret med respekt for de originale detaljer, og består af 6
soveværelser, 4 badeværelser, to store stuer/opholdsrum og et stort spisekøkken fordelt i
to plan.
Til ejendommen hører desuden skønne udearealer med swimmingpool, pergola med
spiseplads og pizzaovn, udekøkken samt en stor grund med oliven- og frugttræer.

Stor restaureret landejendom
med fantastisk beliggenhed

2005

I det smukke, grønne bakkelandskab i området Massa e Cozzile, nord for Montecatini
Terme, ligger denne skønne landejendom, med et boligareal på 300 kvm.

CH 130
SAGSNR.

Restaureret landejendom
TYPE EJENDOM

ØKONOMI ved køb af "seconda casa"
Pris for ejendommen
Købsskatter og offentlige afgifter
Tinglysning og stempelafgifter
Notar
Teknisk dokumentation
Ejendomsmæglersalær
Moms af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær
I alt handelsomkostninger
I alt købsomkostninger

€ 980.000
€ 15.373
€ 1.067
€ 11.760
€ 10.192
€ 29.400
€ 11.297
€ 79.089
€ 1059.089

Ovennævnte er et eksempel på handels- og købsomkostninger ved køb af "seconda casa" (feriebolig) i italien.
Udregningen er vejledende og Toscana Bolig ApS er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne.
Vi anbefaler altid, at du benytter kvalificerede rådgivere, når du køber fast ejendom. For uddybende information
er du meget velkommen til at kontakte os.

PLANTEGNINGER

Vejledende tegninger er uden ansvar. Tegningerne er ikke målfaste.

CH 130
SAGSNR.

Restaureret landejendom
TYPE EJENDOM

GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR
Tilkørselsforholdene er gode, idet man kan køre på asfalteret vej helt op til ejendommen.
Boligen er indflytningsklar og egner sig, med sin gode størrelse og mange værelser, til
udlejning i de måneder man ikke selv benytter stedet.

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD
Boligen ligger perfekt placeret i Toscanas hjerte, med kort afstand til de kendte byer Lucca,
Firenze, Prato, Pistoia og endelig spa-byen Montecatini Terme, der ligger blot få kilometer
borte.
Det er ikke tilfældigt at mange rejsearrangører vælger netop Montecatini Terme som base og
udgangspunkt for udflugter, da det er nemt at nå alle Toscanas mange attraktioner herfra,
hvad end du vil en tur til stranden, på sightseeing og shoppingtur til en storby, eller besøge en
gammel middelalderby eller vingård.

EJENDOMSDATA

Beliggenhed
Provins
Region
Ejendomstype
Opført år (anslået til)
Ombygget år
Grundareal udgør
Boligareal
Antal etager
Antal soveværelser
Antal badeværelser og/el. toiletter
Altan
Terrasse
Kælder
Have
Pool
Parkering
Ejendommens primære varmekilde
Energimærke
Højdeplacering over havets overflade
Udsigt
Tilkørselsforhold
Afstand fra hovedvejen
Nærmeste lufthavn
Afstand til nærmeste lufthavn
Nærmeste indkøbsmuligheder
Nærmeste restaurant
Storbyer i nærheden (under 1 time)

Massa e Cozzile
PT

Toscana

Restaureret landejendom
2005
2005
21000
300
1
6
4
Nej
Ja
Ja
Privat
Ja - privat
Ja
Gasfyr
G
223
Oliventræer, bakkelandskab, natur
Asfalteret vej
30
Firenze
45
3
3
Pistoia, Prato, Firenze, Lucca, Montecatini

