Tomaszów Mazowiecki - lokal na sprzedaż
Cena: 35000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy
Nr licencji

Aneta Varisella
42 717 18 39
607352152
2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

10944

Szczegóły oferty
Opis
Szukasz nieruchomości pod inwestycję lub prowadzenia własnej

Symbol oferty
Lokalizacja

działalności?

Rodzaj budynku

Zapraszam do kontaktu.

Pow. całkowita [m2]

Oferuję na sprzedaż lokal użytkowy o pow. 30m2 usytuowany w

Powierzchnia użytkowa

Tomaszowie Mazowieckim, przy ulic Zacisze.

[m2]

Doskonała propozycja dla firm gastronomicznych, handlowych,

Piętro

usługowych lub na pomieszczenia biurowe.

Cena

Komunikacja miejska znajduje się bezpośrednio przy lokalu. Świetne

Cena/m2

połączenie z pełną infrastrukturą. W pobliżu szkoły, apteki, przychodnie,

KAW-LS-35778
Tomaszów Mazowiecki
obiekt handlowy
30,00 m²

30,00 m²

parter
35 000 PLN
1166.67 PLN

Nieruchomość

sklepy handlowo-usługowe, osiedla mieszkaniowe.
Lokal jest parterowy.

Standard

Lokal składa się z pomieszczenia o pow. 20 m, zaplecza magazynowego

Opłaty wg liczników

oraz WC.

Stan lokalu

prąd, woda
idealny

Stolarka okienna PCV, szyby wzmocnione, nietłukące i odbijające wiązkę
promieni słonecznych.

Stan prawny

Lokal wyposażony w alarm oraz rolety zewnętrzne antywłamaniowe.

Okna

Ogrzewanie lokalu za pomocą klimatyzacji.

Instalacje

Nieruchomość ta wyposażona w instalację wodociągową, kanalizacyjną

Rok budowy

oraz energetyczną. Budynek jest w stanie technicznym bardzo dobrym i

Rodzaj lokalu

ekspektatywa
PCV
nowe
2005
jednopoziomowy

do zaadoptowania według własnych potrzeb.
biurowy, gastronomia,

Opłaty administracyjne

Przeznaczenie lokalu

- za dzierżawę gruntu pod lokalem płatne w 4 ratach

handlowo-usługowy,
handlowy, usługowy

- podatek płatny co miesiąc do 15-ego każdego miesiąca
- media płatne zgodnie ze wskazaniem liczników

Dojazd
Ogrzewanie

asfalt
inne

Alarm

tak

pomagają w organizacji wszystkich formalności niezbędnych do

Możliwość parkowania

tak

uzyskania kredytu.

Rolety antywłamaniowe

tak

Doradcy finansowi współpracujący z Nieruchomości - Kawaciuk

KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW OBSŁUGI BIURA !!!

Położenie lokalu

ruchliwa ulica

Wejście

od ulicy

Podłogi

gres

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Pomieszczenia
Wysokość pomieszczeń

2,8400 m

Liczba pomieszczeń
1
biurowych
Powierzchnia
pomieszczeń biurowych

20,00 m²

od [m2]
Liczba pomieszczeń
1
magazynowych
Powierzchnia
pomieszczeń

6,00 m²

magazynowych [m2]
Liczba pomieszczeń
1
sanitarnych
Powierzchnia
pomieszczeń sanitarnych
[m2]

2,00 m²

