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Iroda a Mérey utcában
75 e Ft
Kiadó iroda, irodaház
Szeged, Belváros
28 m² alapterületű
1 helyiségből álló
5 emeletes épületben
2 szintes ingatlan
230 cm belmagasságú
Szeged belvárosában 28 m2-es, felújított iroda
3000 Ft/m2 áron kiadó.
-----o----- English
Renovated 28 m2 office for rent in the
Downtown area of Szeged, for the price of
3000 Ft/m2/month.
Az iroda Szegeden, Tisza áruház környékén
található, irodaházban helyezkedik el, a
magasföldszinten. 28 m2 nagyságú, 3
helyiségből áll, egy kis előtér, egy külső és egy
belső irodából. izléses fenyőfa iratszekrény és
klímaberendezés tartozik hozzá .Padló: laminált,
közös teakonyha, WC tartozik hozzá. Állandó
portaszolgálat, ingyenes internethasználattal a
bérlők rendelkezésére áll.
-----o----- English
The office is located in Szeged, near the Tisza
store building. The base size of it is 28 m2. The
floor is laminate flooring, with a shared
kitchenette, and restroom. The building includes
a 24/7 receptionist service, free internet usage
and air conditioning. Can be used as an office, or
even as a meeting/conference room.
További tulajdonságok felsorolása: [28 m² alapterületű] [1 helyiségből álló] [2 szintes ingatlan] [5 emeletes épületben]
[230 cm belmagasságú] [műanyag ablakok] [műanyag bejárati] [műanyag redőny] [szalagfüggöny] [szúnyogháló]
[két szárnyas kapu] [jó állapotú] [modern] [részben akadálymentes] [házközponti fűtésű] [radiátoros] [gázkazán]
[széles sávú internet ] [parkolás közterületen] [ABC közelben] [gyógyszertár közelben] [buszmegálló közelben]
[trolimegálló közelben] [villamosmegálló közelben] [ipartól távol] [csatornától távol] [szennyvízteleptől távol]
[állattenyésztéstől távol] [hulladéklerakótól távol] [h. feldolgozótól távol] [iskola/óvodától távol] [kutyafuttatótól távol]
[nincs zajos szomszéd] [játszótértől távol] [repülőtértől távol] [szórakozóhelytől távol] [vasúttól távol] [belvárosban]
[2 havi kauciót kérnek] [egyterű, térelválasztóval] [teakonyha] [saját mérőórák] [álmennyezet] [modern kábelvezetés]
["C" kategóriájú] [24 órás őrzés] [portaszolgálat] [kaputelefon]
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