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Müüa büroo
AIDA 5
 Pärnu maakond, Pärnu linn, Kesklinn
Hea asukoht otse südalinnas!

JANNO PETERSON
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52.5 m2

82 500 € +km

ruumi

korrus

üldpind

1 571.43 € / m2

 +3725058832
 +3724420700
 janno.peterson@kinnisvaraekspert.ee

ID 140962
Ruume 2
Üldpind

52.5 m2

Omandivorm korteriomand
Ehitusaasta 2006
Korrus 3/8
Korter 304

Lisaandmed
elekter, lift, dušš, vesi, keskküte

Lisainfo
Müüa Pärnu südalinnas Aida 5 äri- ja eluhoone III korrusel asuv endine äripind, millel olemas
ehitusluba ümberehitamiseks külaliskorteriks. Hoone esimesed III korrust uuenevad 2022/2023 endised I korruse Swedbank'i ruumid ehitatakse ümber väiksemateks äripindadeks, II korrusel
uuendatakse büroopinnad ning III korrusele tulevad külaliskorterid.

Hoone materjal kivi
Katastritunnus: 62510:127:0110
Hind

82 500 € +km

Ruutmeetri hind 1 571.43 €

Müüdav eriomand koosneb hetkel kergvaheseintega mitmeks jaotatud ruumist (avatud ruumi suurus
40 m²), duširuum-WC-st (5,5 m²) ja esikust (2,8 m²). Vastavalt ümberehitusprojektile saab ruumid
ümberehitada külaliskorteriks, kus hakkavad paiknema köök-elutuba (29 m²), magamistuba (15 m²)
ning abiruumid. Ruumide aknad avanevad lõunasse, sundväljatõmbeventilatsioon, majas lift.
Soovi korral võib ruumi jätta ka ümber ehitamata ja/või kasutada seda algsel otstarbel (bürooteeninduspind). Eriomandi ülalpidamiskulud suvel ca 100 €/kuus ja talvel ca 160 € kuus.
Müügihinnale lisandub käibemaks, hind koos käibemaksuga 99 000 €.

****
KINNISVARAEKSPERT tegutseb Eesti turul alates 1993. aastast. Meie Bürood asuvad Tallinnas ja
Pärnus ning teenindame teid üle Eesti. Koostööpartnerite Nord Prime Capital ja Alliance Group UAB

JANNO PETERSON

kaudu oleme esindatud ka Lätis ning Leedus.
Pakume maaklerteenust, hindamist ja kinnisvaraalast nõustamisteenust nii era- kui ka ärisektoris.

maakleriteenuse juht, kutseline vanemmaakler
tase 6
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige

 +3725058832

Kinnisvaraekspert teeb tihedat koostööd maailma suurimate kinnisvara rmade hulka kuuluva
ettevõttega Cushman & Wake eld (endine DTZ). Meie koostöösidemed ulatuvad peale Balti riikide ja
Põhjamaade pea kõikidesse maailmajagudesse.

 +3724420700
 janno.peterson@kinnisvaraekspert.ee

Lisainfo ja teenuste tellimine:
Tallinnas: +372 6264250
Pärnus: +372 4420700
Rohkem infot leiad http://www.kinnisvaraekspert.ee
***

Asukoht
Pärnu maakond, Pärnu linn, Kesklinn

