Wodzisław Śląski - lokal na sprzedaż
Cena: 999000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Krzysztof Jeszka
(32) 45-40-117
601-055-220
krzysztof@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Miłosz Włodyka
18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis

Lokalizacja

GLD-LS-435
Wodzisław Śląski

Prosperujący Dom Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim!!!
Rodzaj budynku

BEZ PROWIZJI!!!
Oferujemy Państwu nieruchomość usługowa z częścią mieszkalną na

Pow. całkowita [m2]
Piętro

restauracja
390,00 m²
parter

piętrze niedaleko centrum Wodzisławia Śląskiego. Budynek o

Cena

999 000 PLN

powierzchni około 400 m2 . Piwnica o wysokości 2,2 m dzieli się na 2

Cena/m2

2561.54 PLN

sale, zaplecze gospodarcze oraz łazienka. Parter to 2 sale bankietowe o
powierzchni 60 i 72 m2 z wyjściami na taras oraz ogród, kuchnia,
pomieszczenia gospodarcze, łazienki dla gości oraz personelu i

Nieruchomość
Standard

szatnia.Piętro jest przeznaczone na część mieszkalną i składa się z 6
pokoi, kuchni, łazienki oraz dużego balkonu. Wyposażenie sal oraz cześć

Liczba pięter w

wyposażeni pomieszczeń gastronomicznych zostaje. Możliwość

budynku

zamontowania windy gospodarczej. Okna PCV, na podłogach parkiet oraz

2

Stan lokalu

Do odświeżenia

płytki, w salach na ścianach tynk ozdobny. Ogrzewanie piec CO, woda z
sieci, szambo 3-komorowe. Jest możliwość przyłączenia gazu (w ulicy).

Stan prawny

Obejście z ogrodem oraz dużym wybrukowanym parkingiem.

Okna

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Rok budowy
Rodzaj lokalu

Własność
nowe PCV
1980
wielopoziomowy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o

Przeznaczenie lokalu

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U.

Dojazd

1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z

Ogrzewanie

usługowy
asfalt
CO węglowe

dnia 16 kwietnia 1993r.

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Możliwość parkowania

tak

Własny parking

tak

Podłogi

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Pomieszczenia

parkiet

