Zavedené kadeřnictví na Královských Vinohradech
Čermákova, Praha, Hlavní město Praha

cena u makléře
Dobrý den, v rámci ALL Inclusive servisu, si Vám dovolujeme nabídnout k pronájmu kadeřnické místo v zavedeném
kadeřnictví na malebných Vinohradech v bezprostřední blízkosti parku Grébovka. Tento prostor, který má okouzlující interiér
je nabízen buď k pronájmu jednoho kadeřnického křesla nebo jako pronájem celého kadeřnického prostoru o velikosti 23 m2
kdy se k ceně pronájmu platí 1.000 Kč za vodné + stočné/tři měsíce. Jsou zde umístěna 2 kadeřnické křesla, mycí mísa,
kuchyňská linka na míchání barev, sedací souprava se stolkem pro zákaznice a recepce. Součástí salonu je i kosmetická
místnost, kde paní majitelka provozuje kosmetiku 2 dny v týdnu. Na zbývající dny (středa, čtvrtek, pátek) lze pronajmout i
tuto místnost např. na masáže. Více informací v RK. Je možné při osobní schůzce s paní majitelkou jednat o ceně. K pronájmu
kadeřnictví lze používat prostor v zázemí, kde se nachází šatna, WC a úklidová místnost se sprchovým koutem. Celý prostor
je vytápěn plynovým topením. Parkování je zde formou parkovacích automatů, v ulici je parkovací zóna nejen pro rezidenty
Vinohrad.

CENA
Cena:

cena u makléře

Popis

REZERVOVÁNO

Provize

+ provize RK

Poplatky

Bez poplatků

Právní servis

Včetně právního servisu

Náklady na bydlení

1000,- / tři měsíce

LOKALITA
Okres

Hlavní město Praha

Pražský obvod

Praha 2

Část obce

Vinohrady

Ulice

Čermákova

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky
Petra Malá
Tel.: +420 604 501 385
E-mail: petra.mala@stereoreality.cz

0134
Číslo nabídky: 0134
stereo-reality.cz/reality/0134/

Datum aktualizace

26.11.2020

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ano
2

Zastavěná plocha m
2

Plocha parcely m
2

300
300

Plocha užitná m

23

Počet podlaží objektu

5

Počet míst k parkování

1

Elektřina

Elektro - 230 V

Ostatní

Recepce, sociální zařízení

POPIS PROSTORU
Kategorie

Komerční prostory

Číslo podlaží v domě

1

Typ domu

Patrový

Druh prostor

Jiné

Stav prostoru

Velmi dobrý

Voda

Voda - dálkový vodovod

Odpad

Kanalizace

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

78/2013 Sb.

Petra Malá
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E-mail: petra.mala@stereoreality.cz
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