Gryfice - lokal na wynajem
Czynsz najmu: 670.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Piotr Gładysz
509 895 285
Nr licencji: 20712
pg.piotrgladysz@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

20712

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis
Prezentujemy Państwu do wynajęcia lokal biurowy o powierzchni 15
m2 znajdujący się w Gryficach. W lokalu na podłogach zostały położone
panele podłogowe , a na ściany są malowane . Lokal ten posiada
niezależny , bez kluczykowy dostęp do nieruchomości przez całą dobę ,
system
alarmowy sterowany z aplikacji, monitoring 24H (kamery), klimatyzacje,
własny parking, dwa wejścia główne,internet światłowodowy, aneks
kuchenny w pełni umeblowany. W lokalu na każdym z pięter znajdują się
toalety. Lokal idealnie się nadaje pod np. kancelarie prawne , kancelarie
notarialne , biura geodezyjne , agencje ubezpieczeniowe , agencje
pośrednictwa nieruchomości , agencje reklamowe , doradcy finansowi ,
biura rachunkowe , szkoły nauki jazdy , szkoły nauki języków obcych .
Polecamy ten lokal ze względu na jego położenie gdyż znajduje się w
centrum miasta.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i Zapraszamy do prezentacji po
wizycie w naszym biurze które znajduje się w Gryficach przy ulicy
Księdza Stanisława Ruta 9A ( przy dworcu PKP obok apteki) lub po
uprzednim kontakcie pod numerami telefonów:
509 895 285
91 486 50 95

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Rodzaj budynku

ALB-LW-966
Gryfice
BUDYNEK BIUROWY

Pow. całkowita [m2]

15,00 m²

Czynsz najmu

670 PLN

Cena/m2

44.67 PLN

Nieruchomość
Standard
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Okna
Instalacje
Rodzaj lokalu
Czynsz najmu netto /m2
Dojazd

prąd
1
bardzo dobry
PCV
dobre
wielopoziomowy
670 PLN
ASFALTOWA

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Ogrzewanie

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

Alarm

tak

Drzwi antywłamaniowe

tak

Możliwość parkowania

tak

Własny parking

tak

K.C.

Położenie lokalu

inne

ruchliwa ulica

Wejście

od ulicy

Podłogi

panele podłogowe

Pomieszczenia

