Nhà mới, 4 tầng màu xanh, nằm trong trung tâm thành phố lớn,
tiện cho kinh doanh nhà hàng, khách sạn, văn phòng công ty

CamLy Global Trading Co., Ltd.
201/F5 Yen Hoa, Cau Giay
Ha Noi, Viet Nam
Ms. Thoan
0986 583 509
04-62691702
kd@nhadat.de
www.nhadat.de

Số 11, ngõ 193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
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Thông tin chi ti ết
Loại nhà
Kiểu nhà
Tổng diện tích
Diện tích mỗi tầng
Số tầng
Hướng nhà:
Năm xây dựng
Loại giấy tờ
Tình trạng nhà
Phòng khách
Phòng ngủ
Phòng tắm
WC
Trần nhà
Garage
Tường
Bếp
Ban công

cho thuê
nhà ống
420 m2
105m2 (21 x 5)
4
Đông Nam
2008
sổ đỏ
mới, chưa sử dụng
có
có
có
có
thạch cao
có
bả sơn
có
có

Cửa nhà
Nền nhà
Cửa chính
Cửa sổ
Gác lửng
Trang thiết bị

cửa cuốn, cửa xếp, tự động
lát gạch hoa
gỗ lim
sắt kết hợp gỗ lim, có rèm…
phòng trà, cafe…
cầu thang gỗ, giường đôi, đệm, 2
điều hòa, có truyền hình cáp,
internet, máy giặt, tủ lạnh, đèn
chùm, bàn ghế phòng ăn,...
Không gian trước, rất thoáng, dễ chịu, có trồng cây
lấy bóng
sau nhà
Ưu điểm của nhà thoáng mát vào mùa hè, ấm áp
vào mùa đông,
vào mùa đông
mùa hè
Phía trước, sau
2 mặt tiền rộng, thoáng, đông dân
nhà
cư sống

Mặt tiền nhà
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Vị trí nhà
Nằm trên mặt đường Đường Văn Cao, số nhà 11 ngõ
193 phố Văn Cao, Đằng Giang, quận Ngô Quyền,
thành phố Hải Phòng
Gần tòa nhà 12 tầng Văn Cao, đi bộ mất 5'
Gần trường PTTH Lê Qúy Đôn, THPT Merie Curie,
trung học phổ thông dân lập Hàng Hải
Gần trường Đại học Hàng Hải, đại học Y, Cao Đẳng,
cách 500m
Gần nhiều trường tiểu học, trung học, mẫu giáo
Gần bệnh viện Văn Cao, cách 200m
Gần cầu vượt Lạch Tray, cách 600km
Gần khu vui chơi nằm trong trung tâm , cách 3 km
Gần bến xe Cầu Rào, cách 500m
Gần chợ Đồng, Cát Bi, Cầu Rào, cách 100m
Gần trung tâm siêu thị Big C, cách 1km
Gần sân vận động Lạch Tray, cách 2 km
Giá cho thuê
Hợp đồng thuê
Thanh toán
Nhà cho thuê

2000 usd /tháng
muốn làm hợp đồng cho thuê lâu
dài
thoả thuận trước khi ký
tiện làm làm kinh doanh, mở cửa
hàng, vp, cho người nước ngoài,
mở nhà hàng, khách sạn...vv

Cửa nhà: cửa cuốn, cửa xếp, cửa gỗ
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Một số hình ảnh ngôi nhà

phòng khách

gác l ửng

c ầu thang

bếp và phòng ăn
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phòng ng ủ

bồn tắm đứng

b ồn tắm nằm
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ban công

mặt sau nhà và đường
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Gara đ ể xe
Thông tin về chúng tôi
Quý vị có thể vào đây để biết chi tiết về dịch vụ v à các điều kiện kinh doanh của chúng tôi: http://camly-estate.com/estate/?nhadat=home
Lịch xem bđs Quý vị có thể gọi điện hoặc viết th ư cho người phụ trách về vấn đề giao dịch bđs:
Ms. Thoan
Tel. 04-62 69 17 02
Mob. 098 65 83 50 9
Email: kd@nhadat.de
Mr. Hùng
Tel. 0049-89-321 96 994
Mob. 0049-171-546 982 5
Email: tv@nhadat.de
Nếu Quý vị đăng ký tìm kiếm tại trang bđs của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn cập nhật và gửi cho bạn những thông tin bđs phù hợp với nội dung tìm
kiếm của Quý vị.
Nếu Quý vị muốn cho thuê hoặc bán bđs với mức thành công cao, Quý vị có thể tự đăng ký để đăng tin hoặc yêu cầu chúng tôi trợ giúp.
Nếu Quý vị có nhu cầu tìm nhà để sống hay đầu tư kinh doanh, hãy viết thư hoặc gọi điện cho chúng tôi, rất có thể chúng tôi sẽ là người giúp Quý vị
nhanh và hiệu quả nhất.
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