
Zakázku vyřizuje

Eva Žďánská

720 425 252
ezdanska@hvbreal.cz

Cena:
13 000 000 Kč
Lokalita:
Janovského, Praha 7

Číslo zakázky:
N2215018

PENB:
G - mimořádně
nehospodárná

Prodej prostoru k podnikání/bydlení, 200 m2 ve dvou podlažích, Praha 7-Holešovice,
Janovského
Nabízíme k prodeji prostor k podnikání/bydlení o celkové výměře 200 m2. Prostor sestává ze dvou
samostatných jednotek umístěných v 1. NP (byt, 75 m2) a v 1.PP (jiný nebytový prostor,125 m2). Oba
prostory jsou propojeny vlastním schodištěm. Vstup do nemovitosti je jak samostatným vchodem z ulice, tak
i přes společné části domu. Prostory byly využívány jako wellness (vybaveny saunou a vířivkou). Aktuálně
jsou ve stavu nedokončené rekonstrukce. Změna užívání z wellness na jiný účel ( bydlení, kanceláře, fitness,
masáže, studio nebo jinou provozovnu) není problém. Nabízené prostory se nacházejí v 1. NP a 1. PP
bytového domu v Praze 7-Holešovice v blízkosti Výstaviště a Stromovky s výbornou dopravní dostupností.
Pro více informací a sjednání prohlídky mě kontaktujte. Продаж комерційної / житлової площі, 200 м2 на
двох поверхах, Прага 7-Голешовіце, янівське Ми пропонуємо на продаж приміщення для бізнесу /
житла загальною площею 200 м2. Приміщення складається з двох окремих блоків, розташованих в
1. NP (квартира, 75 м2) і в 1.PP (інше нежитлове приміщення, 125 м2). Обидві кімнати з'єднані
власними сходами. Вхід у власність здійснюється як через окремий вхід з вулиці, так і через загальні
частини будинку. Приміщення використовувалося як оздоровчий центр (обладнаний сауною і
джакузі). В даний час вони знаходяться на незавершеній реконструкції. Зміна використання wellness
для інших цілей (житло, офіс, фітнес, масаж, студія або інший заклад) не є проблемою. Пропоновані
приміщення розташовані в багатоквартирному будинку 1. Наприклад, 1. PP в Празі 7-Голешовіце,
недалеко від виставкового центру і Стромовки з відмінним транспортним сполученням. Для
отримання додаткової інформації та організації туру, будь ласка, зв'яжіться зі мною.
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