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Portimão - Loja / comércio

1

28

Casas de banho

Área (m²)

28

Garagem

75 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Lojas em construção
Lojas novas com esplanada, situadas numa zona residencial a curta distância do centro da cidade.
Preços entre os 75.000€ e os 152.000€ com áreas compreendidas entre os 28m2 e os 76m2.
As lojas são vendidas em "bruto" sem WC e sem acabamentos de pavimento, de teto e de paredes.
Instalação de águas e de electricidade também não está incluída.
Deixando assim em aberto ao cliente poder fazer as instalações de águas e de electricidade
conforme pretender, tal como colocar a casa de banho onde quiser e, dependendo da actividade do
espaço, também pode haver a necessidade de ter mais do que uma casa de banho, ou vários
pontos de água e de esgoto, como é o caso de um cabeleireiro.
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Nota: o espaço apresentado nas fotos está com os acabamentos feitos. As lojas são vendidas em
"bruto", sem acabamentos.
Todas as lojas têm espaço de esplanada com 23 m2 e 1 lugar de estacionamento no exterior.
Classificação energética A.
Não perca tempo, marque já a sua visita. Tratamos do financiamento por si!
Autorização certificada pelo Banco de Portugal para intermediação de crédito. Consultar Licença
Esta informação é verdadeira, não constituindo oferta vinculativa, sujeita a confirmação junto da
nossa agência. Ref.1773
Portimão é uma cidade portuguesa no distrito de Faro, região e sub-região do Algarve. O centro da
cidade está situado a cerca de 2 km do mar e é um centro importante de pesca e turismo.
É sede do município de Portimão com 182,06 km² de área e 55 614 habitantes (2011), subdividido
em 3 freguesias; a freguesia que inclui a cidade tem cerca de 40 000 habitantes. O município está
limitado a norte pelo de Monchique, a leste pelos de Silves e Lagoa, e a oeste pelo de Lagos; a sul,
tem um sector litoral ao longo do oceano Atlântico.
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