€ 360.000

FI – Toscana

Smukt gennemrenoveret, lys lejlighed,
beliggende i Oltrarno-bydelen i hjertet
af Firenze

1600

1

2

SAGSNR.

3

66

G

Lejlighed
PLANTEGNINGER

ved køb af "seconda casa"

Pris for ejendommen

€ 360.000

Købsskatter og offentlige afgifter

€ 7.115

Tinglysning og stempelafgifter

€ 1.067

Notar

€ 4.320

Teknisk dokumentation

€ 3.744

Ejendomsmæglersalær

€ 10.800

Moms

(af notar, teknisk dokumentation og mæglersalær)

I alt handelsomkostninger
I alt købsomkostninger

€ 4.149
€ 31.195
€ 391.195

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.

SAGSNR.

CH 168

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

TYPE EJENDOM

CH 168
ØKONOMI

1

Skøn, lys bolig, beliggende i en hyggelig bilfri gade i den gamle, autentiske Oltrarno-bydel,
midt i Firenze.
Lejligheden, som ligger på første sal i en historisk bygning, består af et stort soveværelse, et
kammer, to badeværelser og et stort køkken-allerum med spiseplads og stue.
Lejligheden befinder sig blot få minutter fra seværdigheder som Ponte Vecchio og Palazzo
Pitti samt et væld af hyggelige torve og charmerende gader med butikker, restauranter og
barer.
På trods af at man har alle Firenzes herligheder lige ved hånden, ligger lejligheden i en rolig
sidegade, hvor man har mulighed for at trække sig tilbage fra byens pulserende liv.

Vejledende tegninger er uden ansvar. Tegningerne er ikke målfest...

TYPE EJENDOM

Lejlighed

GENEREL INFORMATION OG EVENTUELT TILBEHØR

EJENDOMSDATA
Beliggenhed

Oltrarno, Firenze

Provins

FI

Region

Toscana

Ejendomstype

Lejlighed

Opført år (anslået til)

1600

Ombygget år
Grundareal udgør

LOKALOMRÅDET OG SÆRLIGE FORHOLD
Skøn, lys bolig, beliggende i en hyggelig bilfri gade i den gamle, autentiske Oltrarno-bydel, midt i
Firenze.
Lejligheden befinder sig blot få minutter fra seværdigheder som Ponte Vecchio og Palazzo Pitti
samt et væld af hyggelige torve og charmerende gader med butikker, restauranter og barer.
På trods af at man har alle Firenzes herligheder lige ved hånden, ligger lejligheden i en rolig
sidegade, hvor man har mulighed for at trække sig tilbage fra byens pulserende liv.
Lejligheden ligger i gåafstand til alle de kendte attraktioner i byen, så man har ikke brug for en
bil under sit ophold.
Togstationen ligger 10 minutter væk, mens lufthavnen nemt kan nås med letbanen indenfor 30
minutter.

Boligareal

66

Antal etager

1

Antal soveværelser

1

Antal badeværelser og/el. toiletter

2

Altan

Nej

Terrasse

Nej

Kælder
Have

Nej

Pool

Nej

Parkering

Nej

Ejendommens primære varmekilde

Gasfyr

Energimærke

G

Højdeplacering over havets overflade
Udsigt

By

Tilkørselsforhold
Afstand fra hovedvejen
Nærmeste lufthavn

Firenze

Afstand til nærmeste lufthavn

10

Nærmeste indkøbsmuligheder

0

Nærmeste restaurant

0

Storbyer i nærheden (under 1 time)

23/3/2021

Oltrarno, Firenze

