
A Szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda bérbeadásra kínálja Szolnokon, a
Hetényi kórház környékén egy 2203 m2 nagyságú üzlethelyiséget.

Az üzlethelyiség jellemzői:
- korábban bútorboltként használták az üzletet, ami földszinti és emeleti
részből áll
- az épület bejárata előtt megfelelő nagyságú, nyitott, betonozott terület
került kialakításra a vásárlók parkolásának biztosítására 
- az épület két szintes, a szintek között 3 t. teherlift biztosítja az áru
bepakolását
- a földszinten ipari padló, az emeleten laminált és ipari padló található
- az emeleti üzletrészben 1665 m2 raktár van kiépítve
- a földszinti üzletrészben összesen 219 m2 nagyságú raktár található 
- 61 m2 nagyságú öltöző, szociális helyiséggel, vizesblokkal is rendelkezik az
ingatlan                                                             
- az ingatlanban 60 m2 nagyságú iroda is van                                                 
                                                                      
- üzlethelyiség megközelíthetősége nagyon jó, a Tószegi út mellett található 
                                                                                     
- Szolnok déli része és a városközpont közötti forgalom ezen az úton
keresztül halad, jó üzleti lehetőséget biztosíthat, kereskedelmi üzlet
nyitásához.
-Az ingatlan bérleti díja 2,644,000 Ft +ÁFA
Amennyiben a hirdetésben szereplő üzlethelyiség felkeltette érdeklődését,
hívjon bizalommal.
Kollégáim díjmentes, banksemleges hitelügyintézéssel állnak
rendelkezésére.
CasaNetWork - Ingatlanban otthon vagyunk!

Hevesi Szilárd
Ingatlanértékesítő
+36204336090

szilard.hevesi@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Üzlethelyiség 55.00 m2
Üzlethelyiség 61.00 m2

Raktár 83.00 m2
Raktár 136.00 m2

Szociális helyiség 31.00 m2
Üzlethelyiség 830.00 m2
Üzlethelyiség 835.00 m2

Iroda 60.00 m2
Öltöző 30.00 m2
Raktár 23.00 m2
Előtér 39.00 m2

Lépcsőház 20.00 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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