Poznań Suchy Las
Magazyn na wynajem za 8 400 PLN
pow. 700 m2

12 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Biuro Obrotu Nieruchomościami MD Broker zaprasza do
zapoznania się z ofertą:

Numer oferty:

MDBroker490599

Kontakt do doradcy:
MdBroker proponuje Państwu do najmu halę magazynową o
powierzchni 700 m2, położonej na piętrze . Do hali winda towarowa.
mozliwość wynajecia ok 300 m2 powierzchni biurowej. Posadzka
bezpyłowa. Całość po remoncie
Magazyn i biura ogrzewane gazem. Nieruchomość posiada własną
stacje transformatorową o dużej mocy.

Małgorzata Hoffmann
tel.: 514 550 975
e-mail: mdb@mdbroker.pl

Duży utwardzony kostką parking dla samochodów osobowych,
osobno dogodny wjazd i wyjazd dla rozładunku samochodów
ciężarowych TIR .
Idealne miejsce na siedzibę ﬁrmy handlowej , usługowej ,
produkcyjnej lub hurtowni
Cena najmu 12 zł magazyn , 15 zł biura i powierzchnie socjalne plus
koszty eksploatacyjne.
Zapraszam na prezentację
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości.
Decydując się na najem nieruchomości przez POŚREDNIKA
masz gwarancję bezpiecznej transakcji z ubezpieczeniem OC!
BEZPŁATNIE oferujemy doradztwo w zakresie ﬁnansowania
nieruchomości.
Oferta wszystkich banków w jednym miejscu!
Większość naszych klientów pochodzi z rekomendacji. Jeśli
jesteście Państwo zadowoleni z obsługi prosimy o polecenie nas
znajomym.
Jesteśmy także na FACEBOOKU. Na naszym proﬁlu publikujemy
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aktualności i najciekawsze oferty.
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie
do rokowań w myśl art. 71 kodeksu cywilnego, a dane w nim zawarte
mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

w w w . m d b r o k e r . p l w w w . m d b r o k e r . p l www.mdbroker.pl
www.mdbroker.pl

Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:

KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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