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4 pok. biurowe + miejsce postojowe na Pomorzanach!
Przedmiotem najmu są 4 pokoje mieszczące się w budynku
dwukondygnacyjnym na Pomorzanach.

Powierzchnia użytkowa do wynajęcia to 62 m2.

Parking dla 1 samochodu w cenie najmu z możliwością wykupienia
dodatkowych 3 miejsc

Sala konferencyjna za dodatkową opłata (raz w miesiącu w cenie najmu)

ROZKŁAD POMIESZCZEŃ:

Pokój 1 - 12 m2

Pokój 2 - 21 m2

Pokój 3 - 13 m2

Pokój 4 - 9 m2

Łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych to 55 m5

Do powierzchni wynajmowanej doliczone części wspólne: kuchnia,
korytarz i toaleta wspólna z 2 pozostałymi firmami znajdującymi się w
budynku o łącznej powierzchni użytkowej 7 m2

STANDARD WYKOŃCZENIA: ściany pomalowane na biało, na podłodze
wykładzina, na oknach rolety, kuchnia umeblowana. Budynek po
remoncie, całość ogrodzona, monitorowana. W pokojach klimatyzacja.
Pokoje częściowo umeblowane co widać na zdjęciach.

KOSZTY:

? Najem: 39,50 zł. netto/m2 (2449,00 zł. netto /m-c)

? Dodatkowo: prąd, gaz, ochrona (alarm), śmieci, woda, ścieki

Opłaty, o których mowa obliczane będą na podstawie wskazań liczników
oraz faktur wystawionych odpowiednio przez dostawców mediów lub
odbiorców nieczystości. Udział Najemcy w tych kosztach będzie obliczony
odpowiednio do powierzchni użytkowej Przedmiotu Najmu w stosunku do
powierzchni użytkowej całego budynku (10%)

Rachunki w sezonie wiosenno-letnim w tym roku wynosiły ok 1000,00 zł
/m-c

Rachunki w sezonie jesienno-zimowym w ubiegłym roku wynosiły ok
2000,00 zł/m-c

? Dodatkowe miejsce parkingowe 200,00 zł. netto

W I kw. 2023 planowana jest inwestycja w panele fotowoltaiczne dzięki
czemu najemca będzie miał niższe rachunki za prąd.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

numer oferty 409833
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 2 449 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica POMORZANY
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BIUROWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 62 m2

ilość pokoi 4
piętro 1 / 2
rok budowy 2008
rynek WTÓRNY
materiał CEGŁA
przynależne STAN.PARKINGOWE



Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 



 

 

 



 

 


