Łódź, Bałuty - lokal na wynajem
Czynsz najmu: 6000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Lisowski Mariusz
509 719 427
biuro@lisowskinieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku

Opis
PROFESSIONAL NIERUCHOMOŚCI LISOWSKI
z siedzibą w Zgierzu ul. Hoża 6 (przedłużenie ul.Tuwima)
przedstawia ofertę wynajmu trzech lokali przemysłowousługowych o łącznej powierzchni 240m2 w Łagiewnikach.
Lokale w stanie do remontu,lub z możliwością adaptacji według
wymagań klienta,na podłogach panele lub terakota w
zależności od wymagań klienta.
Lokal na parterze ma powierzchnie 110 m2 i składa się z pom. o
powierzchni 70 m2. kuchni,łazienki i biura
Lokal na I piętrze ma powierzchnie 70 m2
Lokal na II piętrze ma powierzchnie 60 m2 z przeznaczeniem na
mieszkanie lub gabinet.
Możliwość wynajmu jednego lokalu lub całości oraz garażu o
powierzchni 70 m2
Media: siła,woda,kanalizacja,ogrzewanie w cenie najmu.
Dojazd ulicą asfaltową.
Koszt najmu 25 zł/m2 netto

Pow. całkowita [m2]
Piętro

PRF-LW-641
Łódź, Bałuty, Łagiewniki
dom jednorodzinny
240,00 m²
parter

Czynsz najmu

6 000 PLN

Cena/m2

25.00 PLN

Nieruchomość
Standard
Stan lokalu
Stan prawny
Okna
Rok budowy
Rodzaj lokalu

do adaptacji
Własność
nowe PCV
2000
jednopoziomowy

Zapraszam do oglądania
Czynsz najmu netto

Cena 6000 zł netto
Kontakt:
Lisowski Mariusz 608 509 190

PROFESSIONAL NIERUCHOMOŚCI
LISOWSKI
ZGIERZ UL. HOŻA 6
Więcej podobnych ofert na stronie

www.lisowskinieruchomosci.pl

UWAGA ! Każdy klient korzystający z naszych
usług może skorzystać z rabatów na
usługi remontowo-budowlane w naszej firmie
i zakupy materiałów budowlanych
u naszego partnera hurtownia” Specbudowa.pl”
grupa Nero w Zgierzu ul. Hoża 6.

25 PLN
/m2
Dojazd
Ogrzewanie

Pomieszczenia

asfalt
ekogroszek

Oferujemy także bezpłatną pomoc w uzyskaniu
kredytu na zakup lub remont nieruchomości,
w ofercie mamy ponad 20 banków.
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.

