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Powierzchnia biurowa A+ do wynajęcia

Ofertę najmu stanowi komfortowa powierzchnia biurowa klasy A+
(budynek otrzymał prestiżowy certyfikat BREEAM In Use. Przyznany w
grudniu 2012 certyfikat jest potwierdzeniem proekologicznych rozwiązań
stosowanych w zarządzaniu budynkiem) w centrum Szczecina.

Standard powierzchni - foto:

? Na wyższych piętrach wykładzina podłogowa;

? Sufity podwieszane (kasetonowe) w biurach;

? Sufit podwieszane z G-K w korytarzach (zabudowa wyciągowego kanału
wentylacji i instalacji elektrycznej oświetleniowej;

? Ściany działowe z G-K lub bloczków gazobetonowych, szpachlowane,
tapeta z włókna szklanego, farba Tikkurila Optiva 5, kolor biały;

? Część ścianek działowych systemowych z przeszkleniami?
umożliwiającymi doświetlenie powierzchni;

? Oświetlenie- lampy i oświetlenie halogenowe.

Czynsz wyjściowy - 13,50 EUR/ m2 i opłaty eksploatacyjne włacznie z
ogrzewaniem i zużyciem energii elektrycznej oraz wody, etc - 25 zł/m2.

Łącze światłowodowe oferują GTS Energis oraz Akademickie Centrum
Informacji, NETIA, UPC oraz Orange. Jest możliwość zastosowania
własnej

telefonii VOIP, budynek wyposażony jest w łącze symetryczne
redundantne, w przypadku podpisana dwóch umów z dostawcami można
optymalnie zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Dostawcy oferują łącza
symetryczne powyżej 5 MBits/s.

Dodatkowo dostępne są miejsca parkingowe na poziomie -1, -2 lub? 3
garażu podziemnego oraz pow. magazynowa. Istnieje możliwość
zamontowania stojaków na rowery; dostępna jest szatnia oraz prysznic dla
rowerzystów.

Unikatowa lokalizacja (ścisłe centrum, 100 metrów od biurowca położony
jest przystanek tramwajowy i autobusowy, dworzec kolejowy i autobusowy
-1,7 km), bardzo wysoki standard pomieszczeń i atrakcyjna cena najmu to
główne atuty oferowanje nieruchomości.

Zapraszamy do osobistej weryfikacji oferty:)

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411065
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 19 814 EURO
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BIUROWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 327 m2

ilość pokoi 8
piętro 3 / 5
rok budowy 2005
rynek WTÓRNY
materiał MONOLIT
przynależne PIWNICA,

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

instalacje WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA,

KOMPUTEROWA,
INSTALACJA

PRZECIWPOŻAROW
zabezpieczenia OCHRONA

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.



Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 


