
A szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda kiadásra kínál Szolnokon a
belvárosban, 323 m2-es  belvárosi üzlethelyiséget az alábbi
paraméterekkel:
- Szolnok belvárosában elhelyezkedő üzlethelyiség,

- az alapterülete: 323 m2,
-71 m2-es nagy fogadótér várja az ügyfeleket,

- a kiszolgáló rész 94 m2,
- irodák, tárgyalók állnak rendelkezésre,
- 3 db raktárhelyiségben lehet iratokat, árut tárolni,
- szociális helyiségek és öltöző áll a dolgozók rendelkezésére,
- földszint és fél emeletből álló helyiségek alkalmasak egészségügyi
központ, iroda, bank, bolt vagy     bármilyen üzleti vagy kereskedelmi
tevékenység kialakítására,
- a fűtésről - hűtésről központi klíma berendezés gondoskodik, melyet 2022-
ben alakítottak ki,
- a biztonsági rendszer vezetékelése meg van, csak az eszközöket kell
felszerelni,
- a pincében gázkazán helyezkedik el, 
- a világosságról a teljes falon végig futó üvegportál gondoskodik,
- az ár az áfát tartalmazza,
- 3 havi kaucióval és 12 havi minimum bérleti szerződéssel azonnal birtokba
vehető.
 Amennyiben az  155804906 számú Kiadó szolnoki Üzlethelyiség vagy
bármely a kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, kérem
hívjon bizalommal!
/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./
Irodánk teljeskörű szolgáltatással áll ügyfelei
rendelkezésére: hitelügyintézés, ügyvédi szolgáltatás, ingatlan értékbecslés,
energetikai tanúsítvány készítése
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Helyiség Terület
Előtér 71.00 m2

Üzlethelyiség 94.00 m2
Iroda 38.30 m2
Iroda 12.00 m2

Tárgyaló 16.70 m2
Raktár 14.00 m2
Öltöző 8.80 m2

Szociális helyiség 10.00 m2
Teakonyha 9.00 m2

Raktár 18.00 m2
Közlekedő 23.00 m2

Raktár 8.20 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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