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Minimalna wysoko6i oplat z tytu
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Parter - 47 zl/rnz + 230/o VA'T
Piwnica - 5 zN/nz + 23o/oVAT

Wg czynsiru aktualizowarreg<> | razt roku
wska2nil<-iem wzrostu cen towaru i u lug

Dodatkowe informacje:

Oplata za energi'p wg wskazari liczni
Oplata zawodg i odprowadzenie 5c
licznika.
Oplata za telefo4 wg bilingu dla nu
telefonu apteki.
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