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Spatiu comercial, salon de infrumusetare, laSpatiu comercial, salon de infrumusetare, la
cheie, Ultracentral!cheie, Ultracentral!

ID: ID: 80242AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.02.2022

Cartier: Cartier: Ultracentral
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.475€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.052,04 € 180.000€180.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Anisoara CringureanuAnisoara Cringureanu
Broker II Partner

+40 351 455 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40351455333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 4+
Suprafata Suprafata utila: utila: 122.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 1 /7

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Vechi

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Material Material constructie: constructie: Beton, Cărămidă
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Descriere ofertaDescriere oferta

Va propun spre vanzare un salon frumos, complet echipat, la cheie, spatiu comercial cu suprafata utila de 122 mp, cu
o inaltime de 4,1 m, amplasat Ultracentral! Spatiul este desfasurat la etajul 1 al unui imobil cu 7 etaje cu geamuri imense
cu vitrina la intrarea de pe strada principala ce atrag toate privirile. Acest spațiu frumos este pregătit pentru o nouă
proprietate. Porțiunea salon de coafură este open space cu un Nail Bar, o camera de cosmetica spatioasa ce le
poate oferi clientelor relaxarea de care au nevoie si o alta camera ce poate fi folosita ca Make-up Room, așa că
avem un trafic din ce în ce mai mare pentru fiecare specialist in parte, un birou, grup sanitar si zona de luat masa
pentru personal. Aceasta este o oportunitate uimitoare pentru oricine se gândește să-și deschidă propria afacere.
Baza de clienți construita pe termen lung și locația uimitoare sunt un mare atu. Nu lăsați sa va scape această
oportunitate de a fi propriul dumneavostra șef si al unui salon deja în funcțiune.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Ideal pentru profesionistii din domeniu beauty care
isi doresc un spatiu generos, pozitionat In zona
Ultracentrala a orasului, care le poate raspunde
tuturor nevoilor. Această listare nu va dura mult!
Sună azi!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. © BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


