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HANZA | 2 POKOJE | 66MKW | KLIMATYZACJA | LOGGIA
Na wynajem lokal usługowy znajdujący się na 4.
piętrze nowoczesnego i najwyższego budynku w Szczecinie - Hanza
Tower.

W budynku do dyspozycji mieszkańców, nieodpłatnie, znajduje się:
? basen o dł. 20m
? sauna
? łaźnia parowa
? jacuzzi
? lodopad
? oraz taras widokowy o pow. 200 mkw na najwyższym piętrze.
A w niedalekiej przyszłości również: sale konferencyjne, pralnia, siłownia,
restauracja, sala zabaw dla najmłodszych.

Apartamentowiec zlokalizowany jest w ścisłym centrum Szczecina w
pobliżu sklepów, obiektów handlowo-usługowych, galerii oraz zabytków
kultury.
Doskonała lokalizacja w sercu miasta zapewni komfortową komunikację
z najważniejszymi instytucjami biznesowymi.

Na powierzchnię lokalu wynoszącą 66 mkw składają się dwa połączone ze
sobą mieszkania o pow. 33 mkw.
Istnieje możliwość rozdzielenia mieszkań i wynajęcia ich osobno. 
W lokalu:
? 2 przestronne pomieszczenia
? 2 łazienki
? aneks kuchenny
? korytarz
? 2 loggie
Przestrzeń daje możliwość łatwego zaaranżowania na biuro, studio
lub gabinet usługowy.

Lokal jest wyposażony w klimatyzację sterowaną w lokalu. 
W całym obiekcie jest monitoring i 24h ochrona.
W budynku dostępne jest łącze światłowodowe 500mb/s i TV z UPC.

Czynsz najmu: 6800 zł
Czynsz administracyjny: 1000 zł z zaliczką na ogrzewanie i wodę
Dodatkowo prąd wg zużycia
Kaucja: jednomiesięczna

PREFEROWANY NAJEM DLA FIRM.

Zapraszam na prezentację!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410958
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 6 800 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
rodzaj nieruchomości BIUROWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 66 m2

ilość pokoi 2
piętro 4 / 26
rok budowy 2021
rynek PIERWOTNY
materiał INNY
instalacje KLIMATYZACJA
zabezpieczenia OCHRONA

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.



Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 



 


