MJ CONSULTING Marta Janulewicz
ul. Biskupia 5/4
50-148 Wrocław
mjconsulting.net@gmail.com

LOKALE BIUROWE NA WYNAJEM
pow. całkowita: 150 m2,
WROCŁAW, PSIE POLE
Cena 6

000 zł

Psie Pole, ok. Kromera biuro z klimatyzacją o pow. 150-300 m2 do wynajęcia.
Powierzchnia biurowa w dobrym standardzie, na I piętrze: klimatyzowana. Uwaga, w cenie 40zł/m2 są zawarte już
wszystkie opłaty oprócz prądu
Pomieszczenia socjalne i sanitarne w części wspólnej, umiejscowione w obrębie biurowca.
Powierzchnie przygotowane do natychmiastowego podjęcia działalności: wyposażone w klimatyzację, ściany
pomalowane na biało, na podłogach kaﬂe [lub wykładzina do uzgodnienia].
Elastyczne okresy wynajmu, dogodne dla najemców.
Atrybuty lokalizacji:
- cały teren jest bardzo dobrze eksponowany, ogrodzony,
- parking na kilka samochodów
- komunikacja miejska dla klientów i pracowników w zasięgu kilku minut
- dogodny wyjazd w kierunku Warszawy, jak również do centrum i w kierunku obwodnicy AOW.
Czynsz najmu 40 zł za m2 netto + tylko prąd.
Najemca nie opłaca dodatkowo żadnych kosztów!
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Marta Janulewicz, licencja nr 8787.

MJ CONSULTING Marta Janulewicz
ul. Biskupia 5/4
50-148 Wrocław
mjconsulting.net@gmail.com

Kontakt: 793/51-44-55 ,693144566.
MJ Consulting Wrocław posiada oferty komercyjne, usługowe, handlowe, inwestycyjne, logistyczne
Zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę internetową www.mjconsulting.net
Więcej informacji zainteresowanym przesyłamy drogą e-mail.
UWAGA ! Informacje dotyczące opisu ofert zamieszczonych na naszej stronie powstały na podstawie informacji
udzielonych przez właściciela i oględzin nieruchomości. Opisy ofert i informacje w nich zawarte w każdej chwili
mogą ulec aktualizacji i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 i następnych K.C.

Piętro

1

Rodzaj nieruchomości

LOKALE BIUROWE

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Cena

6 000 PLN

Cena za

MIESIĄC

Cena za m2

40 PLN

Cena negocjowana

NIE MA

Kraj

POLSKA

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Wrocław

Gmina

WROCŁAW

Miejscowość

WROCŁAW

Dzielnica - osiedle

PSIE POLE

Ulica

KROMERA okolice

Rodzaj lokalu /
przeznaczenie

BIUROWY

Wysokość kondygnacji

300 cm

Liczba miejsc parkingowych
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Nr Licencji

8787

Marta Janulewicz

693144566
marta.janulewicz@gmail.com

Więcej ofert na stronie www.mjconsulting.net

