NIERUCHOMOŚCI BIELSKIE KAMA
Katarzyna Kierznowska
ul. Siostrzana 4
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 4706469
email. katarzyna@nieruchomoscikama.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

NBK-LW-1958

Standard

3

Rodzaj

wynajem

Opłaty w czynszu

Lokalizacja

Bielsko-Biała

administracja, fundusz remontowy
woda

Dzielnica

Centrum

Opłaty wg liczników

gaz, prąd

kamienica

Stan lokalu

Do odświeżenia

3

Balkon

jest

Pow. całkowita [m2]

114.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Piętro

parter

Pomieszczenia

Ilość pięter w budynku

3

Cena/m2

35.09

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Darek Kierznowski

Telefon komórkowy

033 470 64 69

Telefon

501221528

E-mail

darek@nieruchomoscikama.pl

Rodzaj budynku
Ilość pokoi

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

jest

Woda

tak - miejska

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

własne gazowe - kocioł 2funkcyjny

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

3

BIELSKO-BIAŁA CENTRUM
LOKAL 3 GABINETOWY W KAMIENICY
Proponuję do wynajęcia nasłoneczniony 3 gabinetowy lokal o
powierzchni 114m2, usytuowane na parterze w 3 piętrowej kamienicy w
centrum Bielska-Białej. Idealnie nadaje się na siedzibę firmy,
gabinety lekarskie, kancelarię notarialną lub prawną. Budynek
położony w spokojnej i cichej okolicy. W niedalekiej odległości sklepy,
szkoła, przystanek komunikacji miejskiej. Dogodny dojazd do dróg
wylotowych i Centrum miasta. Bezpłatny parking miejski i miejsce
parkingowe z tyłu kamienicy oraz garaż.
Rozkład pomieszczeń: 3 przestronne gabinety: dwa z widokiem na
zielony skwer i inne kamienice, jeden od podwórza, WC, łazienka
wyposażona w wannę i pomieszczenie kuchenne w zabudowie.
Pomieszczenie gospodarcze. Do lokalu przynależy pomieszczenie
piwniczne.
Stan techniczny: dobry, do odświeżenia. Na podłogach panele, na
ścianach gładzie gipsowe. Łazienka w glazurze i terakocie. Obniżone
sufity. Okna PCV. Kuchnia z zabudową mebli wyposażona w sprzęt
AGD. Ogrzewanie gazowe: piec dwufunkcyjny. Domofon.
Cena najmu: 4000 zł + 391 zł czynsz + prąd i gaz. Kaucja zwrotna: do
ustalenia.
Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 KC, a
dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
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Ilość pokoi

Zdjęcia

3

