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Opis
Arkońska Business Park to zespół pięciu nowoczesnych budynków
biurowych o łącznej powierzchni najmu ponad 26 000 m2. W ramach I
etapu, w latach 2007-2008, powstały dwa pięciokondygnacyjne budynki
A1 i A2. W w grudniu 2009 i pierwszym kwartale 2010 do użytkowania
oddane zostały kolejne 3 budynki biurowe – A3, A4 i A5.

Opis lokalizacji
Arkońska Business Park jest usytuowany w rozwijającej się części

Arkońska Business Park 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

135 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6

Dostępna powierzchnia:

135 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 5073 m

Dostępna powierzchnia : 135 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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Gdańska na granicy Oliwy i Przymorza, w sąsiedztwie
Międzynarodowych Targów Gdańskich, około 1 km od Uniwersytetu
Gdańskiego. Atutem lokalizacji jest dobra dostępność komunikacyjna
gwarantowana przez bliskość głównych ciągów komunikacyjnych,
Szybkiej Kolei Miejskiej i sprawnego dojazdu do lotniska.

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2006

Rok odnowienia: -

Najemcy: -

file:///office-rent-calculator/arkonska-business-park


Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Winda

Powierzchnie handlowe Parking w pobliżu Restauracja Transport publiczny w pobliżu

System alarmowy Telewizja Przemysłowa (CCTV) System zarządzania budynkiem
(BMS)

Światłowody
Atrakcyjny design części
wspólnych

Recepcja Ochrona

Windy szybkobieżne
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