LOJA PARA CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL

Avenida D. Carlos I
Santos, Lisboa

RETALHO

Loja para cedência
Área: 180 m²
Detalhes:
• Características: Inserida em edifício de escritórios, a loja funciona como espaço de diversão noturna e
desenvolve-se em dois pisos. Dispõe de boa montra e poderá ter condições para a atividade de restauração.
Possibilidade de negociar e incluir o recheio em caso de manutenção da atividade.
• Localização: Artéria que liga a zona ribeirinha à Assembleia da República, é caracterizada pela oferta de
restauração e bares. Esta zona da cidade tem sido alvo de crescimento por parte de empresas que aqui
instalam as suas sedes, complementando ainda as componentes residencial e comercial existentes.
• Operadores na Envolvente: Várias dependências bancárias, cabeleireiros, restaurantes (El Rei D. Carlos,
McDonald’s, Popolo, entre outros) e ainda algumas lojas de decoração.
• Acessibilidade: De fácil acesso por transportes públicos (comboio, autocarro e elétrico), e por carro, com
parque de estacionamento público no largo Vitorino Damásio.
• Arrendamento: Contrato atual negociado até 31 de Janeiro de 2027, com renda escalonada.

Para mais informação, por favor contacte:
Sandra Belo
Departamento de Retalho
+351.913.091.631
sandra.belo@cushwake.com

Inês Ligeiro
Departamento de Retalho
+351.964.974.231
ines.ligeiro@cushwake.com

João Pereira
Departamento de Retalho
+351.916.027.167
joao.pereira@cushwake.com

CUSHMAN & WAKEFIELD
Av. da Liberdade 131 - 5º
1250-140 Lisboa
cushmanwakefield.com

LOJA PARA CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL

Avenida D. Carlos I
Santos, Lisboa

Plantas:

Piso -1

Rés do Chão

ÁREAS BRUTAS APROXIMADAS (m²)
Rés do Chão

70

Piso -1

110

Total

180

CONDIÇÕES COMERCIAIS
Cedência de posição

Renda mensal

130.000 EUR*
Até Agosto 2019

2.500 EUR

De 2019 a 2024

3.000 EUR

De 2024 a 2027

3.500 EUR

* Contrato em vigor até 31 Janeiro de 2027

Nenhuma garantia é prestada quanto à fiabilidade da informação aqui divulgada. Esta informação é confidencial para os seus destinatários e não constitui qualquer
obrigação contratual para a Cushman & Wakefield ou para os seus representados. Este documento está sujeito a erros ou omissões, e as condições aqui expressas podem
ser revistas, alteradas ou retiradas sem qualquer aviso prévio.
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