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Pronájem obchodních prostor, Praha 10, Vršovice

Nemovitost nabízí

House IN import

 

Pronájem nebytových prostor 36 m2, Praha
10 - Vršovice, Moskevská
ČÍSLO ZAKÁZKY: PP0305-12

-

Moskevsk

TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 10, Vršovice, Moskevská

Pronájem nebytových prostor 36 m2, Praha 10 - Vršovice,
Moskevská

Naše společnost Vám nabízí k pronájmu komerční prostory v
osobním vlastnictví 36 m2 před rekonstrukcí v suterénu domu v
samotném centru Vršovic v ulici Moskevská. 

Jedná se o prostory v plánku vyznačené písmenem A a jsou
vhodné pro provozování obchodní činnosti - kanceláře, studio,
ordinace, apod. Nelze zde provozovat klasickou prodejnu, protože
se chodí přes zamčený dům. Veškeré inženýrské sítě - plyn,
elektřina, voda, kanalizace jsou přivedeny do objektu. 

Prostory jsou určeny k celkové rekonstrukci a je možné k nim ještě
přidat další prostory v druhé části vyznačené písmenem B, které
jsou směrem do ulice a jsou stejně velké. Využívat lze také chodbu
mezi nimi. Finanční realizace celé rekonstrukce si nájemce řeší
sám na své vlastní náklady. Tyto náklady se následně promítnou
do "odbydlení" v domluveném časovém úseku. Vše je na dohodě
mezi budoucím nájemcem a pronajímatelem. 

Provize pro RK je 15.000 Kč. V případě zájmu volejte, pište email,
případně sms. Večer a o víkendu nebo při aktuální nedostupnosti
telefonu prosím pište email. Zavoláme Vám co nejdříve zpět pro
domluvení podrobností. Volné ihned.

CENA: (za m2 / měsíc) 250,- Kč

Informace o nemovitosti

Druh objektu cihlová

Stav objektu dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Telefon
Internet
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Pronájem obchodních prostor, Praha 10, Vršovice

Doprava MHD

Voda zdroj pro celý objekt
dálkový vodovod

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Počet míst k parkování 1

Ostatní Parkoviště

Užitná plocha (m2) 36

Plocha kanceláří (m2) 36

Komunikace neupravená

Inženýrské sítě
Vodovod
Kanalizace
Plyn

Poloha objektu rohový

Počet kanceláří 2

Druh prostor Obchodní

K dispozici od 01.06.2022

Realitní makléř

Petr Procházka
Mobil: +420 777 211 511
petr.prochazka@housein.cz
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