
Griger Ján

RE/MAX Center
Národní 341/23, 110 00 Praha 1

Tel. na makléře: +420 733 679 991
Tel. do kanceláře: +420 720 160 200
Email: jan.griger@re-max.cz

www.re-max.cz/center

Krásný obchod na frekv. místě, kancelář
35 000,00 CZK za měsíc

Ref. číslo nabídky: 91-266
RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních
služeb.
Společnost RE/MAX si vyhrazuje právo na změny a úpravy zobrazených informací. Společnost nenese odpovědnost vůči
jiným subjektům za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím těchto informací.



Číslo zakázky
91-266

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Komerční prostory

Užitná plocha
43 m2

Druh objektu
Cihlová

Stav objektu
Velmi dobrý

Rok výstavby
2000

Rok rekonstrukce
2000

Rok kolaudace
2000

Vybaveno
Ano

Umístění objektu
Rušná část obce

Komunikace
Dlážděná

K nastěhování
01.06.2010

Telekomunikace
Telefon, Internet

Plocha skladů
30 m2

Vlastnictví
Osobní

Počet kanceláří
1

Plocha kanceláří
10 m2

Typ domu
Patrový

Počet parkovacích míst
1

Druh prostor
Obchodní

Plocha největší
30 m2

Vybavení kanceláří
Ano

Vybavení kanceláří popis
sedačka, knihovna, počítačový stolek

Nabízíme k pronájmu obchodní prostory s výlohou na frekventovaném místě, v blízkosti metra Hůrka (B). V
současnosti je zde v provozu maloobchodní prodejna oříšků a cukrovinek se soc. zázemím, skladem a
kanceláří. Výloha je orientována do pěší zóny, kterou lidé přicházejí k metru. V sousedství je několik obchodů
včetně potravin a restaurace. Nedávno dokončený polyfunkční dům v sousedství dále přispěje k rozvoji lokality
jako komerčního centra velkého sídliště. Současný nájemce zanechá obchod zařízený regály, nábytkem a příp. i
se zbožím. Odstupné 240 tis. Kč.
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