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Prowadzo na dzialalno6d C

Przedmiotem przetargu j

znajduj4cego sig na parterze bt
znajdujEcego sig w piwnicy z w
dzialalno6ci handlowo - uslug
przychodni,
Sugestie Wynajmuj4cego co do
w wynsjpowanym p ornreszc ze

1. sprzedaz lek6w recepturowy
2. sprzedaz lek6w bezrecepturo
3. sprzedaz rnaterial.6w opatrur
4. sprzedaz produkt6w do higie
5. sprzedaL wyrob6w zielarski<

Wynajmuj4cy udostgpnia wyr
do piEtku w p;odzinach od 7:30
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00-910 W.vszawa, Al. Gen,, Antonieg
"Montera" 103
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Parter - 47 zl/rnz + 230/o VA'T
Piwnica - 5 zN/nz + 23o/oVAT
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Adres nieruchomo6ci:
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Opis lokalu otzeznaczonego do nalo

P r zeznaczenie lolcalu :

Minimalna wysoko6i oplat z tytu



Oplata za energi'p wg wskazari liczni
Oplata zawodg i odprowadzenie 5c

licznika.
Oplata za telefo4 wg bilingu dla nu
telefonu apteki.
Oplata za ogrzetfanie gazowe wg ws
zaj mowanej p ovyier zchni Przycho dn
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6vy wg

ru

- 9,L10/o,

zakresie.

Dodatkowe informacje:


