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Wynajem, lokal z Centrum, 440m2
Do wynajęcia duży lokal handlowo? usługowy zlokalizowany na parterze
budynku mieszkalno-usługowego w Centrum przy jednej z głównych ulic
Szczecina o dużym natężeniu ruchu pieszych i samochodów.

Na powierzchnię całkowitą 440 m2 składa się:

na parterze poziom "0" (367 m2):

- duża sala sprzedaży (285 m2),

-;pomieszczenie biurowe,

- toaleta,

- korytarz;

oraz na kondygnacji -1 (77 m2):

- pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,

- pomieszczenie magazynowe.

- toaleta,

- korytarz.

Do części -1 można się dostać zarówno windą jak i schodami.

Na sali głównej na podłodze są kafle, ściany gładzone i malowane, sufity
podwieszane z oświetleniem rastrowym. W części -1 na podłogach
terakota, ściany i sufity gładzone i malowane, oświetlenie rastrowe.
Toalety w glazurze i terakocie.

Lokal posiada dwa wejście bezpośrednio z ulicy - z poziomu "0"oraz po
kilku stopniach.

Wejścia posiadają duże witryny.

Możliwość prowadzenia w lokalu zarówno działalności handlowo?
usługowej, jak i gastronomicznej.

Wysokość pomieszczeń parteru to ok. 300 cm do sufitu podwieszanego.

W lokalu rozprowadzona jest klimatyzacja, instalacja alarmowa oraz
przeciwpożarowa.

Do lokalu doprowadzone jest ogrzewanie miejskie (SEC).

Dodatkowe opłaty: czynsz do Wspólnoty, media według zużycia. Do kwoty
najmu należy doliczyć VAT.

Doskonała lokalizacja, rozpoznawalne miejsce, ulica o bardzo dużym
natężeniu ruchu pieszych i samochodów. Dużo miejsc parkingowych
ogólnodostępnych.

W okolicy restauracje, kawiarnie, banki, sklepy z odzieżą, obuwiem,
sklepy z wyposażeniem wnętrz, instytucje finansowe, handel i usługi.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

numer oferty 411919
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 10 000 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości HANDLOWO-

USŁUGOWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 440 m2

ilość pokoi 7
rok budowy 2018
rynek WTÓRNY
materiał CEGŁA
dodatkowe WITRYNA

WYSTAWOWA
przynależne PIWNICA,

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

instalacje WENTYLACJA



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.

 

 

 



 

 

 



 


