Číslo ponuky: 7670
Prenájom

NA PRENÁJOM – 4 PRIESTORY- ul. Partizánska, od 15 - 32 m2, POPRAD

Cena: 151 EUR za mesiac
Popis:
EXKLUZÍVNE – SAVONA realitná kancelária – ponúkame NA PRENÁJOM – 4 PRIESTORY v POPRADE ul.
PARTIZÁNSKA sídlisko ZÁPAD – v blízkosti frekventovanej hlavnej cesty. ✔️Novým nájomcom ponúka miesto pre
podnikanie na viditeľnom a veľmi dobre prístupnom mieste ✔️ PRIESTORY v Administratívnej budove ulica
PARTIZÁNSKA: priestory č. 103 o výmere 15,3 m2 sa nachádzajú na 1. podlaží priestory č. 201 o
výmere 15,8 m2 sa nachádzajú na 2. podlaží priestory č. 202 o výmere 17,18 m2 sa nachádzajú na 2.
podlaží priestory č. 207 o výmere 32 m2 sa nachádzajú na 2. podlaží ✔️ priestory sú vybavené VIDEO
VRÁTNIKOM a umývadlom ✔️ k priestorom je vyhradené PARKOVACIE STÁTIE / k prevádzke ✔️ VÝHODY: frekventovaná lokalita s dobrou dostupnosťou na dobrej adrese - administratívna budova pozostáva aj z iných
prevádzok - priestor je pripravený k okamžitému nasťahovaniu ✔️ VYUŽITIE: - priestor je využiteľný pre
akúkoľvek činnosť - vhodný ako kancelárske priestory, prípadne pre služby, alebo obchodné priestory a iné ✔️
CENA: - výška nájomného a energií za mesiac: priestor č. 103 (15,3 m2) – 151,47 EUR vrátane DPH a energií
priestor č. 201 (15,8 m2) – 156,42 EUR vrátane DPH a energií priestor č. 202 (17,18 m2) – 170,08 EUR
vrátane DPH a energií priestor č. 207 (32 m2) – 316,8 EUR vrátane DPH a energií - výška nájomného a energií
sa faktúruje každé 3 mesiace - 1 mesačný depozit vo výške nájomného a energií ✔️ © Text a fotograﬁe sú
autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie SAVONA REALITY s.r.o ✔️ Viac info a obhliadky na tel.č. 0911
566 814 - MARCO ROSSI

Ďalšie informácie:
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Mesto: Poprad
Celková výmera: 15

Poschodie: 1
Celkový počet poschodí: 2
Počet izieb: 1
Štýl (stav): Prerobený
čiastočne

Kontakt na makléra:
Marco ROSSI, t.č.: 0911 566 814, e-mail: rossi@savonareality.sk

