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Carnide - Apartamento
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T3 Carnide
Apresentamos-lhe esta grande oportunidade, apartamento T3 inserido num 8º andar num prédio
com 2 elevadores na bonita cidade de Lisboa na emblemática zona de Carnide, totalmente
remodelado e com home staging incluído.
O imóvel está em uma excelente localização, que lhe proporcionará bem-estar, comodidade e
centralidade, estando muito perto de:
• Transportes, autocarro, metro
• Vários comércios e serviços tradicionais
• Escolas;
• Hospital da luz Lisboa;
• A 2 minutos a pé do Centro Comercial do Colombo com todo o tipo de comércio;
• Estádio Sport Lisboa e Benfica;
• Com excelentes acessos, Segunda Circular, CRIL, A1, A5 …
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• A 10 minutos do Aeroporto de Lisboa
• Áreas de lazer infantil
O imóvel foi totalmente remodelado dispondo de:
• Cozinha + Sala em open space, com móveis em branco, ladrilho em toda a parede por trás dos
móveis, e equipada com forno, placa, exaustor, micro-ondas, máquinas de lavar roupa e loiça
encastrado esquentador e combinado.
• Wc Social com loiças suspensas.
• 3 Quartos, sendo um deles suite e todos eles com roupeiros embutidos.
O apartamento dispõe ainda de:
• Estores elétricos
• Caixilharia lacada a branco com vidros duplos, com a função oscilo batentes em todas as
assoalhadas
• Porta blindada
• Pré-instalação de ar-condicionado
• Duas Frentes solares
Prédio em bom estado de conservação com 2 elevadores, e com facilidade de estacionamento.
Atreva-se e venha visitar esta grande oportunidade de negócio e todas as suas vantagens.
Estaremos a seu dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Somos intermediários de crédito registados no Banco de Portugal com o Nº 06096, e tratamos de
todo o seu processo de financiamento sem perdas de tempo ou burocracias, acompanhamos desde
o primeiro ao último dia todo o seu processo sem custos para si.
Aguardamos por si
Você Sonha, Juntos Concretizamos!
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