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Lokal usługowy, 40 m2, Podmiejska

Cena

340 000 zł
8 500 zł/m2

KRAKÓW
Podmiejska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

40.00 m2 0 0 0 parter

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Parking
 Ochrona

Mint Property prezentuje dwupomieszczeniowy lokal usługowy
o powierzchni 40 m2 usytuowany w prestiżowej lokalizacji na
Osiedlu Oficerskim przy ul. Podmiejskiej. 

Lokal położony w odnowionym, reprezentatywnym budynku składa się z
następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie 1
Pomieszczenie 2
Łazienka
Pomieszczenie socjalne

Lokal w zeszłym roku został wykończony w wysokim standardzie, przez
co nie wymaga wkładu finansowego. Możliwość przejęcia wyposażenia. 

W pomieszczeniu socjalnym zamontowany jest zlew oraz blat do
przyrządzania posiłków czy kawy. 

W lokalu znajduje się szafa rack i patch panel do której sprawdzone jest
całe okablowanie lokalu tj. sieć komputerowa i monitoring IP. W szafie
rack jest też przyciągnięty światłowód bezpośrednio ze słupa + druga
niezależna linia dla reszty mieszkańców.

 

W lokalu zamontowany został alarm Satel oraz czujki Satel silver dualne
4szt. + czujki dymu w każdym pomieszczeniu biurowym.

Dodatkowo, lokal chroniony jest przez firmę Solid (40zł netto / msc). Od
ogrodu zamontowana została roleta antywłamaniowa.

Ogrzewanie ze wspólnej kotłowni gazowej. Licznik woda ciepła, zimna i
ogrzewanie. Możliwość sterowania pompą ogrzewania w lokalu i
ustawienia godzin i temperatury aktywnego grzania. Ogrzewanie
podłogowe w całym lokalu.

Niski czynsz - ok. 200 zł / miesiąc.

W lokalu można prowadzić dowolną działalność. Lokal posiada księgę
wieczystą, w której wskazany jest jako użytkowy. 

 

 

Budynek o reprezentatywnej fasadzie, odnowionej kompleksowo 2 lata
temu. Wymienione zostały wszystkie instalacje wewnętrzne, kamienica
została ocieplona oraz zmienione zostały wszystkie wylewki oraz tynki.
Piękna elewacja oraz stylowe drzwi wejściowe przyciągają uwagę
przechodniów. Wejście do budynku
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