
Cho thuê lâu dài nhà ở và cửa hàng 
Cho thuê lâu dài nhà ở và cửa hàng tổng diện tích nhà ở và cửa hàng 285m2 là trung tâm mua bán cũ thời 

cộng sản, cách trung tâm thành phố Děčín 2,5km. Đối diện là bưu điện, cách Penny market 30m. Cửa hàng 

hiện tại đang hoạt động cầm đồ và bán rượu vang đã có lượng khách quen ổn định. Rất thuận tiện cho việc 

kinh doanh và sinh hoạt gia đinh. Phía trước là cửa hàng rộng 150m2, phía sau là nhà ở, phòng khách rộng, 

2 phòng ngủ, wc, nhà tắm, bếp và terasa.   Giá thuê: 25000,-Kč 

Liên hệ: 606 428 888 

  
 

 
  

   



Cần bán hoặc cho thuê dài hạn nhà 
1. Cần bán hoặc cho thuê dài hạn nhà có vị trí đẹp nhất cửa khẩu Rozany thuộc thành phố Sluknov. Bên kia biên giới 
là thành phố Bautzen của Đức nhà cách cửa khẩu khoảng 100m, tầng mặt đất là cửa hàng rộng khoảng 80m2, kho, 
nhà tắm, vệ sinh, xung quanh nhà có mái che xây dựng chắc chắn rộng rãi rất thích hợp cho việc bầy hàng ở biên 
giới, phía trước và 2 bên cánh gà là bãi xe và vườn. Nhà mới sửa chữa mới năm 2010. Tầng trên có 3 phòng ngủ, 
phòng khách, nhà bếp, nhà tắm vệ sinh. Tầng nóc là gian thờ va kho. Cơ hội đầu tư cho những người thích biên giới. 

Giá bán: 4,5 triệu korun 
Giá thuê: 45 nghìn korun/tháng 

Liên hệ: 606 428 888 

 

  

  
 



2. Ústí Nad Labem: cửa hàng mới sửa chữa lại sạch đẹp có nhà tắm vệ sinh, bếp, phòng ngủ, có thể ăn ở. Cần bán 
hoặc cho thuê cửa hàng rộng 50m2 nằm trong khu dân cư Krásné Březno thuộc thành phố. Thích hợp làm trafika, 
cầm đồ, večerka nhỏ, vinotéka... 

Giá bán: 670.000 kč 

Giá thuê: 6000 nghìn kč /tháng 

Liên hệ: 606 428 888 

3. Cần bán hoặc cho thuê cửa hàng rộng 30m2 nằm trong khu dân cư Písnice - Praha 4, đối diện trung tâm thương 
mại Sapa, cửa hàng có výloha rộng mới sửa chữa, có vệ sinh, nhà tắm, có thể ăn ngủ tại cửa hàng. Thích nghi làm 
vinotéka, trafika, večerka nhỏ.... 

Giá bán: 1,8 Triệu kč 

Giá thuê: 7000 nghìn kč/tháng 

Liên hệ: 606 428 888 

 

4. Cần bán Restaurace nằm ở trung tâm thành phố Sluknov có bếp nấu ăn được, quán có 40 chỗ ngồi, có terasa mái 
che chắc chắn, vườn nhỏ và chỗ đỗ xe. Từng trên có 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, nhà tắm và vệ sinh. Hiện đang 
cho tây thuê 15nghin/ tháng 

Giá bán: 2,2 Triệu kč   

Liên hệ: 606 428 888 

 


