Skępe - lokal na wynajem
Czynsz najmu: 4500.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Dariusz Gordecki
54-420-10-67
793-915-640
Nr licencji: 6776
domlux.wek@wp.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

6776

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
***OFERTA W BIURZE NR DML-LW-1615***
***OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ !!! ***
Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. ok. 450m2 znajdujący się w Centrum
miejscowości Skępe przy ul. Rynek.
Lokal znajduje się w budynku wolnostojącym na działce o pow. 2000m2.
Budynek posiada dwa niezależne wejścia (1 z przodu, 1 z tyłu budynku).
Na parterze znajduje się sala sprzedażowa o pow. 280m2, komunikacja o
pow. 12m2, pomieszczenie socjalne o pow. 1,5m oraz WC o pow. 1,2m2.
Na niższym parterze znajdują się pomieszczenia gospodarcze, zaplecza i
WC o łącznej pow. ok. 150m2.
W całym lokalu na podłogach ułożona terakota, ściany gładzie malowane
oraz glazura. Dwie łazienki i dwa WC w glazurze i terakocie.
Ogrzewanie własne dla budynku z pieca olejowego, kanalizacja miejska,
woda miejska, siła.
Lokal można idealnie wykorzystać na cele handlowe, usługowe,
gastronomię, salę bankietową, szwalnię, halę produkcyjną oraz wiele
innych.
Idealna lokalizacja w samym centrum miasta, w pobliżu lokalu znajdują
się miejsca parkingowe.
Możliwość dostosowania budynku pod własne potrzeby.

Lokalizacja
Pow. całkowita [m2]
Piętro

Oferta godna POLECENIA !!!!!

Nota prawna

Skępe
450,00 m²
parter

Czynsz najmu

4 500 PLN

Cena/m2

10.00 PLN

Nieruchomość
Standard
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Stan prawny
Okna
Instalacje

KOSZT NAJMU WYNOSI 4500zł NETTO + OPŁATY ZA MEDIA

DML-LW-1615

Rodzaj lokalu
Dojazd
Ogrzewanie
Usytuowanie

prąd, woda
1
do wprowadzenia
Własność
PCV
nowe
wielopoziomowy
asfalt
olejowe
dwustronne

testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od

Możliwość parkowania

tak

właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w

Położenie lokalu

art. 66 i następnych K.C.

Witryna wystawowa

od ulicy

Wejście

od ulicy

Podłogi

terakota

Pomieszczenia

ruchliwa ulica

