Lukáš Thomka
Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica
Tel. / fax: 0948171800
URL: www.dodomceka.sk

Prenájom, komerčný priestor, Zelená ulica, Fončorda, Banská…

Cena - Prenájom:
270,00 € / mesiac
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Zelená

Kategória:

Komerčné priestory

Druh:

kancelárie

Podlahová
plocha:

26 m2

Vlastnosti
Okná:
Stav:

plastové
čiastočná rekonštrukcia

Konštrukcia:
Rok výstavby:

tehlová
0

Popis nehnuteľnosti
Realitná kancelária DO DOMČEKA, s. r. o. Vám ponúka na prenájom zariadený komerčný priestor na Zelenej ulici
v Banskej Bystrici, časť Fončorda.
Rozloha kancelárie je 26 m2, nachádza sa na prízemí so samostatným vchodom z terasy (ulice), ktorá sa dá v
lete využiť na posedenie. Je to jedna samostatná miestnosť + spoločná chodba s druhou kanceláriou, chodbu je
možné využiť ako odkladací priestor, WC je spoločné s druhou kanceláriou. Kancelária má samostatný
zabezpečovací systém a optické pripojenie na internet. Kúrenie je zabezpečené prostredníctvom dvoch
elektrických konvertorov v miestnosti.
Na podlahe je položený koberec, kancelária je pekne zariadená pre bežnú kancelársku prácu (zasadací stôl,
stoličky, písací stôl, skriňa a komoda), je vhodná na administratívnu prácu, obchodné stretnutie alebo rokovanie.
Nájom: 270,- Eur voda, elektrika a optický internet v cene, / Vrátane DPH /
- priestor má vlastný alarm
- internet neobmedzený

BONUS PRE KLIENTOV:
Ponúkame vám konzultáciu s našim hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám navrhne najvhodnejší spôsob
financovania.
Výhody:
1. Vypracovanie ponúk zo všetkých bánk
2. Navrhnutie najvhodnejšieho financovania
3. Kompletné vybavenie financovania vo vybranej banke, ktoré zahŕňa administratívu, zabezpečenie podkladov

pre znalca a tiež komunikáciu so znalcom
4. Po schválení úveru zabezpečujeme klientom poistenie nehnuteľností (spolupracujeme so všetkými
poisťovňami) a následnú administratívu pre banku
5. Pre Vás zabezpečujeme zavkladovanie záložných zmlúv na katastri.
6. Hypotekárny špecialista sa dlhodobo venuje svojim klientom a v prípade potreby Vám zabezpečí servis.
V prípade záujmu kontaktujte:
Kontakt: 0915855684
Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica
kubisova.beata@dodomceka.sk
dodomceka.sk
ID 959

Nehnuteľnosť prenajíma
Maklér:

Beáta Kubišová

Telefón: 0915 855 684
E-mail:

kubisova.beata@dodomceka.sk

Ďalšie fotografie

