MIJAS PUEBLO
Ref: 324947

324947
€ 256 000

Price

€ 256 000

Mijas Pueblo
Stad

Mijas Pueblo

Sovrum

Apartment
2

Yta: 91,54 m2

Terrass: 14,12 m2

Samfällighetsavgift: € 0

Fastighetsskatt: € 0

Läge: Ã–ster

Pool: No

Luftkonditionering: Si

Parkeringsplatser:

2

Badrum
Sophämtning: € 0

Home International erbjuder dig exklusiv möjlighet att köpa ett hem i ett privilegierat område som enbart är tillgängligt för några få.Nyproduktionen Residencial INBISA Mijas består av 32 exklusiva
lägenheter med 1, 2 eller 3 sovrum som distribueras i 4 våningar av lägenheter och takvåningar.Bostädernas arkitektur är av en vass modern design som smälter in perfekt in i det närliggande
landskapet. Du har finish av högsta kvalitet i alla rum, gemensamma områden och byggnader.Projektet befinner sig på gatan Tamisa 4, två minuter från centrum av Mijas, ett helt etablerat och lugnt
område som har bra förbindelser via motorvägen AP-7 med andra stadsdelar såsom Fuengirola, Marbella och Benalmadena och endast 20 minuter från flygplatsen i Malaga.Projektet har estimerat
leveransdatum första trimestern av 2021.Reserveringar tas redan emot och förväntar sälja de 32 enheterna relativt snabbt.Kontakta oss redan idag för mer ...
E l precio indicado no incluye gastos ni tributos. E n caso de Primera Transmission: Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son: Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a la vivienda nueva / primera transmisión es de un 10% (Y del 4% en caso de vivienda protegida). E n caso de S egunda y/o Posteriores
Transmisiones: Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son: I.T.P. Impuesto S obre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% entre 400.000 y 700.000€ y 10% a partir de 700.000€). Además, la formalización en documento público del contrato de compraventa (escrituras) está sujeta a A.J .D. Actos J urídicos
Documentados 1,5% sobre el precio de la compra, gastos de inscripción en el registro y notaría. Usted tiene a su disposición una copia de la correspondiente ficha informativa de esta propiedad en nuestra oficina según Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
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