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Opis
<p><span style="color: #1d465f; font-family: verdana, tahoma; font-size:
11px; line-height: 18px;">PGK II, budynek biurowy klasy A, składa się z
15 kondygnacji w tym 12 kondygnacji naziemnych i 3 podziemnych o
łącznej powierzchni 14.300 m². Całość powierzchni kondygnacji
naziemnych przeznaczonej do wynajęcia wynosi 8.700 m², w tym sala
konferencyjna do 110 osób - z pełnym wyposażeniem. Dwa przyległe
naziemne parkingi budynku wraz z trzema podziemnymi kondygnacjami
garażowymi mieszczą łącznie 420 miejsc postojowych. Najemca
posiada możliwość rezerwacji miejsc parkingowych na korzystnych
zasadach. Budynek posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
</span></p>

PGK Centrum II Poznań, Marcelińska 90

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

Poznań, Marcelińska 90

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 8700 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Opis lokalizacji
<p><span style="color: #1d465f; font-family: verdana, tahoma; font-size:
11px; line-height: 18px;">Kompleks biurowy PGK Centrum usytuowany
jest w środkowo-zachodniej części Poznania przy przecięciu ul.
Marcelińskiej z Bułgarską. Lokalizacja biurowca umożliwia łatwy i
szybki dojazd do najważniejszych instytucji i obiektów miasta.
Osiągnięcie lotniska Ławica, czy terenów Międzynarodowych Targów
Poznańskich zabiera zaledwie kilku minut również za pośrednictwem
środków komunikacji miejskiej. Zaletą usytuowania jest bliskość
głównej poznańskiej trasy tranzytowej z Berlina do Warszawy.</span>
</p>

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 - -

System klimatyzacji Atrakcyjny design części
wspólnych

Kontrola dostępu System alarmowy
Telewizja Przemysłowa (CCTV)
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Ochrona Ochrona całodobowa Recepcja
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