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Pronájem chladícího boxu 8 x 4,5 x 3,5 m, Horní Počernice
5 900,00 CZK za měsíc

Číslo zakázky
74-343

Typ zakázky
Pronájem

Typ nemovitosti
Komerční prostory

Užitná plocha
36 m2

Druh objektu
Montovaná

Stav objektu
Velmi dobrý

Umístění objektu
Okraj obce

Komunikace
Asfaltová

K nastěhování
01.02.2011

Plocha skladů
36 m2

Vlastnictví
Osobní

Plocha kanceláří
36 m2

Ref. číslo nabídky: 74-343
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.



Typ domu
Přízemní

Počet parkovacích míst
1

Druh prostor
Skladovací

Plocha nejmenší
36 m2

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu chladící box, v němž lze skladovat např. květiny, vína a další komodity.
Chladící box má rozměr 8 x 4,5 m, vnitřní výška je 3,5 m, má odpočtový elektroměr a je atestován na skladování
potravin. Chladící box se nachází v komerčním areálu (sklady, kanceláře) na Praze 9 v Horních Počernicích, je
k dispozici od 1.2.2011. V areálu si lze rovněž dále pronajmout kanceláře nebo sklady. 

Poplatky za služby jsou následující: užívání společných prostor = 980,- Kč/měsíc, 1x parkovací stání (10 m2) na
dvoře areálu = 333,- Kč/měsíc, napojení na pult centrální ochrany (v případě zájmu o využití této služby) = 500,-
Kč/měsíc a záloha na služby (elektřina, plyn, vodné/stočné) = 1 590,- Kč/měsíc. Služby se každý rok
vyúčtovávají a platí se tedy pouze skutečná spotřeba energií a vody. 

Areál je výborně dopravně dostupný - ze stanice metra B Černý Most je to 5 min několika autobusy. Zastávka
autobusu Vojická (bus č. 221, 269, 273, 303, 304, 323, 344 a 353) cca 100 m od areálu.
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