Białystok Centrum
Lokal komercyjny na wynajem za 2 400 PLN
pow. 33,50 m2

1 pokój

piętro 0 z 1

71,64 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

DrBroker Nieruchomości prezentuje na wynajem lokal komercyjny o
pow. 33,50 m² w Białegostoku, w Centrum.

Numer oferty:

Lokal mieści się na parterze w budynku mieszkalno-usługowym.
Składa się z hali sprzedażowej (ok. 30 m²) i toalety (ok. 3,5 m²). Dzięki
umiejscowieniu w kompleksie nowoczesnych budynków ma
znaczny potencjał usługowy i biurowy. Pomieszczenia (stan surowy)
są do przystosowania.
Cena najmu wynosi 2400 zł netto. Wymagana jest kaucja
zabezpieczająca równa 1-miesięcznemu czynszowi najmu. Do ceny
należy doliczyć 23% podatku VAT (nie dotyczy kaucji).

Dr373337

Kontakt do doradcy:
Marek Gierałtowski
tel.: 737 165 445
e-mail: biuro@drbroker.pl

UWAGA! Obok mieści się większy lokal o pow. 63,5 m2. Istnieje
możliwość połączenia obu i uzyskania łącznej pow. 97 m2.
Więcej ciekawych ofert na naszej stronie drbroker pl. Zapraszamy!

Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:

KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

DrBroker 15-375 Białystok, Kaczorowskiego 7 lok. U25,
tel. 737165445, biuro@drbroker.pl, www.drbroker.pl
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