
Obiekt dla inwestora. Solidny najemca od 2009 r. 
2 400 000 z ł | 2 511,59 z ł/m² | 955,57 m²

Nr: 65/2082/OOS
Na s prz edaż

Rodz aj budynku Mag az ynowo- biurowy

Ce na 2 400 000 z ł

Powie rz chnia 955,57 m²

Ce na z a m² 2 511,59 z ł

Powie rz chnia dz iałki 3440

Te re n og rodz ony TAK

S tan budynku Bardz o dobry

Typ hali Płyta wars twowa

Woda TAK

Prąd TAK

Prz ydz iał mocy e ne rg ia
e le ktrycz na (KW)

18

G az TAK

Monitoring TAK

Alarm TAK

We ntylacja TAK

Z aple cz e  s ocjalne TAK

Wys okoś ć s kładowania
(m)

6

Pos adz ka Bez pyłowa

Brama poz iom 0 TAK

Drog a dojaz dowa As f altowa

Dojaz d dla TIRów TAK

Plac mane wrowy TAK

Inte rne t TAK

Szczeg óły of erty
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LO KALIZACJA: Kło dzko

O PIS: Do  sprze da ży o bie kt ma g a zyno wo  - ha ndlo wo  - biuro wy, skła da ją cy się  z ha li 778,9 mkw. i ma g a zynu
176,67 mkw. Łą cznie  955 mkw. Dzia łka  o  wie lko ści 3440 mkw. B udyne k 778,9 mkw. z wydzie lo ną  czę ścią
biuro wo  - so cja lną  i ko tło wnią . Prze d budynkie m pa rking . Umo wa  z na je mcą  o d 2009 r., cza s za mknię ty do
g rudnia  2025 r. O pcjo na lnie  do  kupie nia  mro źnia  235 mkw. z na je mcą  (umo wa  o dna wia na  co  pó ł ro ku) .

STANDARD: Wyso ko ść ha li: 6 m, mo nito ring  ze wnę trzny, g a z, sza mbo , budyne k o g rze wa ny z wła sne j
ko tło wni g a zo we j, po sa dzka  prze mysło wa  z te ra ko tą  (15 cm be to nu zbro jo ne g o ) , 2 bra my "0": 250 x 250 cm
i 400 x 400 cm. przydzia ł mo cy: 18 KW (mo żliwe  po wię ksze nie  do  400 KW z wła sne g o  tra nsfo rma to ra  na
dzia łce ) . 

ATUTY: O bie kt je st wyna jmo wa ny je dne mu, so lidne mu na je mcy, nie prze rwa nie  o d 2009 r. Umo wa
prze dło żo na  do  g rudnia  2025 r. Grunt we  wła sno ści. Szcze g ó ły umo wy na jmu o ra z do da tko we  zdję cia
do stę pne  po  ko nta kcie  z biure m.

CENA: 2 400 000 ne tto . 

DLA KO GO ? Dla  inwe sto ra .

KO NTAKT: Micha ł Ko nda s | 533 335 105 | m.ko nda s@ ve rso .co m.pl | Ve rso  Nie rucho mo ści |

Ve rso  Nie rucho mo ści sp. z
o .o .
B iuro wie c Co rte  Ve ro na , II
p.
ul. Gra biszyńska  208
53-235 Wro cła w

O piekun o ferty

Michał Kondas
Dyre kto r Dzia łu Nie rucho mo ści
Ko me rcyjnych

m.ko nda s@ ve rso .co m.pl
+48 533 335 105
+48 533 335 105
m.ko nda s_ve rso

Opis nieruchomości
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mailto:m.kondas@verso.com.pl
tel:+48 533 335 105
tel:+48 533 335 105
skype:m.kondas_verso
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Mapa

Galeria

3/5      www.verso.com.pl/commercial



 

  

 

 

4/5      www.verso.com.pl/commercial



5/5      www.verso.com.pl/commercial


	Obiekt dla inwestora. Solidny najemca od 2009 r.
	Szczegóły oferty

	Obiekt dla inwestora. Solidny najemca od 2009 r.
	Opis nieruchomości

	Obiekt dla inwestora. Solidny najemca od 2009 r.
	Mapa
	Galeria


