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Ryne k Pierwotny

Prz e z nacz e nie Biurowe

Ce na 40 500 z ł

Powie rz chnia 900 m²

Ce na z a m² 45 z ł

Kos z ty e ks ploatacyjne
(m²)

7 z ł

Pię tro 1

Licz ba pię te r 2

Ope n S pace TAK

Wys okoś ć
pomie s z cz e ń (cm)

450

Szczeg óły of erty
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Nr.: 5082/2082/OLW
Pod wynajem

LO KALIZACJA Wro cła w, g łó wna  ulica  do ja zdo wa  do  ce ntrum

O PIS: Do  wyna ję cia  po wie rzchnia  o k 900m2 na  te n mo me nt o pe n spa ce , z o so bną  kla tką  scho do wą  o ra z
sa nita ria ta mi (  wyko ńczo ne )/
Prze strze ń wyko ńczo na  w minima lnym sto pniu tj. ścia ny w sta nie  suro wym, słupy w sta nie  suro wym, bra k
sufitu po dwie sza ne g o  (wido czna  ko nstrukcja  da chu) , na  po dło dze  ja strych ce me nto wy, wa rstwa
wyko ńcze nio wa  do  wyko na nia  prze z Na je mcę . Wyko ńczo ne  bę dą  je dynie  sa nita ria ty (płytki na  ścia na ch i
po dło dze , bia ły mo nta ż, sufit po dwie sza ny) . Wyko ńczo na  bę dzie  ró wnie ż kla tka  scho do wa .
Na  pię trze  bę dzie  ró wnie ż po dwie szo na  ce ntra la  we ntyla cyjna , po dłą czo na  do  cze rpni i wyrzutni
po wie trza , za ko ńczo na  kró ćca mi na wie wu i wycią g u w budynku. O kna  a luminio we . 

ATUTY: Głó wna  ulica , mie ści się  w budynku wido cznym z ulicy. Istnie je  mo żliwo ść ko rzysta nia  z mie jsc
pa rking o wych zlo ka lizo wa nych przy sa mym we jściu do  biura  ( ich ce na  za le ży o d uzyska ne j ce ny na jmu).
Pla n prze widuje  pa rking  ro we ro wy, Po sa dzka  5kn/m2, mo c przyłą cze nio wa  200 kW, 

DLA KO GO ?: biura , usług i me dyczne , usług i fitne ss, ha nde l.

CZYNSZ: O cze kiwa na  ce na  to  45zł/m2 + 7zł za  m2 o pła ty se rwiso we j, o czywiście  po dle g a  ne g o cja cjo m w
o kre sie  prze jścio wym
WARUNKI NAJMU:
1. ka ucja  -3 mie się czny czynsz
2. Umo wa  minimum 5-le tnia
3. Mo żliwo ść po dzia łu na  pó ł czyli po  450 mkw.
Wo lne  o d za ra z

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ
KO NTAKT: Ra do sła w Dziube k | 533-335-103 | r.dziube k@ ve rso .co m.pl | Ve rso  Nie rucho mo ści |

Pre ze nto wa na  o fe rta  nie  sta no wi o fe rty ha ndlo we j w ro zumie niu Art. 66 pa r. 1 Ko de ksu Cywilne g o .

VERSO  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

Radosław Dziubek
Dyre kto r Dzia łu Po wie rzchni
Ha ndlo wych i Usług o wych

r.dziube k@ ve rso .co m.pl
+48 533 335 103
+48 533 335 103
r.dziube k_ve rso

Opis nieruchomości
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Mapa

Galeria
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