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Pronájem kanceláří, Praha 10, Vršovice

Nemovitost nabízí

Happy House Rentals, s.r.o.
Uruguayská 78/12
Praha 2 - Vinohrady
120 00
 

Nezařízené, kancelářské prostory se
zázemím v přízemí a 1. patře od 17 do 22 m2
ve Vršovicích na Praze 10, ulice
Petrohradská
ČÍSLO ZAKÁZKY: N30981 TYP ZAKÁZKY: pronájem

LOKALITA: Praha 10, Vršovice, Petrohradská

Nezařízené, kancelářské prostory se zázemím v přízemí a 1.
patře od 17 do 22 m2 ve Vršovicích na Praze 10, ulice
Petrohradská

Nabízíme k pronájmu nezařízenou kancelář č. Vb (22 m2) v
přízemí, č. 30 (17 m2), č. 31 (21 m2), č. 25 (20 m2), č. 27 (20 m2),
č. Ia+Ib (19 m2) v 1. patře cihlové hlavní budovy č. 1 ve Vršovicích
na Praze 10, ul. Petrohradská. Neomezená možnost připojení
telefonních linek a další možnost zapojení časově neomezeného
internetu. Na podlahách koberce a dlažba. Možnost pronájmu
parkovacího stání pro osobní i nákladní auta. Ústřední topení.
Všude na patře společné zázemí (kuchyňka, toalety). Vrátnice 24/7.
Lokalita s veškerou občanskou vybaveností s dobrým dopravním
spojením z autobusové či tramvajové zastávky Bohemians nebo z
vlakové stanice Praha Vršovice, které jsou situované cca 7 min
chůze od domu. Nájem od 200,-/m2 + DPH. Poplatky za služby
(topení, elektřina, nepřetržitá vrátnice, odvoz odpadu, úklid spol.
prostor, vodné-stočné) 207,-/m2 + DPH se hradí zvlášť. Kauce dva
měsíční nájmy včt poplatků a DPH. Provize RK 1 měsíční nájem +
DPH.

CENA: (za m2 / měsíc) 200,- Kč

Informace o nemovitosti

Číslo podlaží v domě 2

Počet podlaží objektu 3

Druh objektu cihlová

Stav objektu velmi dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Telefon

Vybaveno Částečně zařízeno

Doprava vlak

1 / 2



http://www.RealBonus.cz/nabidka/2199880

Pronájem kanceláří, Praha 10, Vršovice

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost Škola

Užitná plocha (m2) 21

Nebytové prostory (m2) 21

Druh prostor Kanceláře

Realitní makléř

Yegor Blagodarnyi
Mobil: +420 774 480 451
yegor@happyhouserentals.com
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