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Wynajem, lokal 233m2, witryny, możliwy plac zabaw
Do wynajęcia powierzchnia biurowa zlokalizowana na parterze budynku
biurowego w Śródmieściu Szczecina.

Na powierzchnię najmu składa się powierzchnia biurowa 233 m2 netto
oraz udział w częściach wspólnych budynku.

Oferowana powierzchnia stanowi sześć pomieszczeń biurowych (pokoje o
metrażu 56/55/44/43/19/16 m2).

Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni biurowej netto to 47 zł + VAT.

Dodatkowo płatna jest opłata serwisowa wynosząca 18,50 zł za 1 m2 +
VAT zawierająca zużycie mediów: wody, energii elektrycznej i ogrzewania.

Możliwa jest zmiana aranżacji wnętrza, układu pomieszczeń pod
indywidualne potrzeby najemcy.

Powierzchnia najmu oddawana jest Najemcy w stanie czystym - świeżo
pomalowane ściany i sufity, wyprana wykładzina dywanowa.

Standard powierzchni: ściany gładzone i malowane, na podłogach
wykładzina dywanowa w bardzo dobrym stanie. Sufity w pomieszczeniach
podwieszane, z zamontowanym oświetleniem rastrowym. Pomieszczenia
posiadają duże witryny (szyby bezpieczne) oraz okna otwierane.

Możliwe jest wydzielenie terenu pod plac zabaw dla dzieci.

W budynku rozprowadzona jest wodna instalacja gaśnicza (hydranty) oraz
tryskaczowa, a także system oddymiania. Do dyspozycji najemcy znajdują
się dwa węzły sanitarne (WC oraz natryski), pomieszczenia socjalne?
umeblowane i wyposażone kuchnie z jadalniami (lodówki, zmywarki,
kuchenki mikrofalowe, szafki kuchenne, zlewozmywak, stół, krzesła) oraz
szatnie. Toalety męskie i żeńskie z umywalkami wykończone w glazurze i
terakocie.

Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.

W budynku instalacja telefoniczna, internetowa oraz światłowodowa wielu
dostawców.

Budynek wyposażony w dwa wejścia, recepcję z portierem i ochroną, dwie
przestronne klatki schodowe i nowoczesną windę.

Dostępne miejsca parkingowe na zamkniętym parkingu w obrębie działki
przy budynku do wynajęcia za dodatkową opłatą 250 zł za 1 miejsce
miesięcznie + VAT.

Wymagana kaucja dwumiesięczna (brutto).

Możliwość korzystania z mebli widocznych na zdjęciach bez dodatkowej
opłaty - w cenie najmu.

W pobliżu obiektu przystanki komunikacji miejskiej. Bardzo dobry dojazd
do Centrum Szczecina.

Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie
są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Maja one jedynie charakter
informacyjny, zalecamy ich osobistą weryfikację.

numer oferty 411563
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 10 951 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BIUROWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 233 m2

rok budowy 1976
rynek WTÓRNY
materiał BLOCZKI
dodatkowe WITRYNA

WYSTAWOWA
przynależne STAN.PARKINGOWE,

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

instalacje WENTYLACJA,
KOMPUTEROWA,

INSTALACJA
PRZECIWPOŻAROWA,

OGRZEWANIE
zabezpieczenia OCHRONA



Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

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.

 

 

 



 

 

 



 


