
INWESTORZY!

Czy lubicie Łódź? :)

Jeśli tak to macie po raz kolejny szansę zainwestować w tym pięknym i szybko rozwijającym się
mieście. Oferujemy gotowiec inwestycyjny znajdujący się w Łodzi  przy ul. Jaracza 5.

Mieszkanie położone jest w Łodzi,  w samym centrum miasta, obok skrzyżowania z najbardziej
znaną  w  Łodzi  ulicą  Piotrkowską  oraz  w  bardzo  bliskiej  odległości  od  centrum  handlowego
Manufaktura.  Jest  ono bardzo dobrze skomunikowane z głównymi punktami miasta.  Najbliższy
przystanek autobusowy jest pod kamienicą, a tramwajowy znajduje się około 2 minut drogi pieszo.
W bliskiej odległości budynku znajdują się liczne sklep, przedszkola, szkoły, punkty medyczne,
apteki,  piekarnie,  cukiernie.  Dzielnica  charakteryzuje  się  ogromną  ilością  klimatycznych
restauracji, kawiarni, sklepów, pubów itp. W najbliższej okolicy znajdują się również uczelnie.

Mieszkanie ma powierzchnię użytkową 99,17 m2 i znajduje się na 2 piętrze.  Składa się ono z 7
pokoi jednoosobowych, korytarza, wspólnej kuchni, 2 pełnych łazienek (prysznic, umywalka,
wc oraz w większej łazience pralka), jeden z pokoi posiada balkon.

Mieszkanie jest wynajęte i przynosi regularne, wysokie dochody. W mieszkaniu wykonano remont
generalny  w  2017  roku  i  nadal  jest  w  świetnym  stanie,  dzięki  dotychczasowej  opiece  firmy
zarządzającej. Wszystkie instalacje są sprawne, okna są plastikowe. Rodzaj ogrzewania: gazowe,
piec dwufunkcyjny z zamkniętą  komorą spalania.  Nieruchomość jest w pełni wyposażona i  z
sukcesem wynajmuje się od wielu lat.

Wszystkie umowy najmu podpisane są do września 2023 r., najemcy oprócz kwoty czynszu najmu
uiszczają opłaty za media wg zużycia i czynsz administracyjny.

Zapewniamy  zarządzanie  najmem.  Mieszkanie  jest  aktualnie  zarządzane  przez  naszą
zaprzyjaźnioną  firmę i  w zależności  od preferencji  nabywcy -  może być  pozostawione pod jej
opieką lub zarządzane we własnym zakresie. 

Cena ofertowa mieszkania została ustalona na kwotę 690.000 zł  (współczynnik rentowności  9,02
%).



LOKALIZACJA: Łódź, ul. Jaracza 5

RODZAJ I TECHNOLOGIA BUDYNKU: stare budownictwo - cegła

RYNEK: wtórny

PIĘTRO: 2/3

POWIERZCHNIA: 99,17 m2

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI: odrębna własność

LICZBA POKOI: 7

METRAŻ POKOI: -

MAKSYMALNA LICZBA NAJEMCÓW: 7

OBECNA LICZBA NAJEMCÓW: 7

ILOŚĆ ŁAZIENEK I WC: Dwie łazienki z WC

CENA ZAKUPU: 690.000 zł

UMEBLOWANIE I WYPOSAŻENIE: 0 zł (w cenie)

PODATEK PCC: 13.800 zł

KOSZTY NOTARIALNE I SĄDOWE: 2.917 zł

KOSZT INWESTYCJI: 706.717 zł

CZYNSZ Z UMOWY NAJMU: 5.400 zł

KOSZT ZARZĄDZANIA: 1.080 zł 

WSPÓŁCZYNNIK RENTOWNOŚCI: 9,02 %

Podsumowując masz szansę stać się posiadaczem mieszkania, które będzie wypracowywało Ci
wysoką stopę zwrotu z inwestycji a zarazem niezły zysk bez wkładu Twojej pracy. Dodatkowo 
będzie samo się spłacało i corocznie zyskiwało na wartości.

W celu pozyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego:

35-045 RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 9/352

TEL.: 731-999-777
 www.gotowceinwestycyjne.pl

http://www.gotowceinwestycyjne.pl/

