LW0281, TARNóW/LOKAL HANDLOWO-USłUGOWY
2.300,00 PLN /Za miesiąc

INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
Adres
: Tarnów, Tarnów, 33-100, małopolskie, małopolski
Kategoria : Lokale
Typ
: Do wynajęcia
INFORMACJE O NIERUCHOMOśCI:
!! Nowoczesny lokal po remoncie !!
Oferujemy do wynajęcia lokal handlowo-usługowo o pow. 75 m2 usytuowany na parterze kamienicy w centrum Tarnowa. Lokal z wejściem
bezpośrednio z chodnika (drugie wejście z tyłu budynku) z dużą witryną składa się z powierzchni usługowo-handlowej, zaplecza , pom.
socjalnego oraz toalety. Nieruchomość w bardzo dobrym stanie technicznym, po gruntownym remoncie, do aranżacji według własnych
potrzeb i wymogów. Ogrzewanie indywidualne -gazowe, parking przy ulicy. W sąsiedztwie lokale użytkowe, placówki użytku publicznego,
duże natężenie ruchu. Polecamy wynajem pod dowolną działalność handlową, biurową, usługową. Cena najmu wynosi 2300 zł netto+ media
według zużycia. Wymagana kaucja. Polecamy, zapraszamy na prezentację nieruchomości w terenie.
-----

Cena za m2
Ilość pięter w budynku
Stan nieruchomości
Forma własności
Liczba poziomów

:
:
:
:
:

40 zł
2
po remoncie
Własność
jednopoziomowe

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Pokoje
: 1
Lazienki
: 1
Powierzchnia użytkowa
: 75 m2
INFORMACJE O PARKINGU:
Opis miejsca parkingowego : przy ulicy
INFORMACJE BUDOWLANE:
Wybudowany w
: 0
Przebudowany w
: 0
Styl budynku
: kamienica
Zewnętrzne wykończenie : elewacja
Podłoga
: terakota
Piętro
: 0
Kondygnacja dolna
: 0.00
Kondygnacja środkowa : 0.00
Kondygnacja górna
: 0.00
Kondygnacje razem
: 0.00
PARAMETRY NIERUCHOMOśCI:
Razem
: 0.00
Powierzchnia
: 75.00
Wielkość działki
: 0.00
WYGODY:
Wyposażenie:
Stolarka PCV
Internet
Armatura sanitarna
Media / Energia:
Ogrzewanie gazowe
Piec dwufunkcyjny
Układ / konstrukcja:
Powierzchnia open space
Piwnica
Budynek mieszkalny
Pomieszczenie socjalne
Doprowadzono:
Kanalizacja
Woda
Gaz
Prąd
SąSIEDZTWO:
Uniwersytet
Szkoła
Zajezdnia autobusowa
Centrum miejscowości
AGENT:

:
:
:
:

10 minut pieszo
5 minut pieszo
5 minut pieszo
5 minut pieszo

Imię i nazwisko Agnieszka Wiśniowska
Adres
ul. Krakowska 12, Tarnów, małopolskie
Tel. kom.
793 693 301

