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Opis
Winogrady Business Center to nowoczesny biurowiec o bogatym
wyposażeniu oraz wysokim standardzie urządzeń i instalacji
technicznych.
Parter jest przeznaczony na sprzedaż detaliczną i usługi finansowe.

Opis lokalizacji
WBC znajduje się w dzielnicy Winogrady przy al. Solidarności 46.
Lokalizacja w centrum miasta, przy jednej z głównych arterii

Winogrady Business Center 61-696 Poznań, Al. Solidarności 46

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 20,50 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

61-696 Poznań, Al. Solidarności 46

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: 20,50 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 5700 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

file:///
file:///office-building-offices-to-let/biura-na-wynajem-klasy-b
file:///
file:///media/cache/39/default_full/uploads/media/default/0001/38/512bda93e76da99e57d43dc0c97b1a98c69e65b3.jpeg 


komunikacyjnych, gwarantuje dogodny dojazd do biurowca z każdej
części aglomeracji.

Przejazd szybkim tramwajem "PESTKA", którego linia przebiega w
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, jak i samochodem z Winogrady
Business Center do centrum miasta zajmuje ok. 5 minut. Z kolei
pobliskie linie autobusowe umożliwiają szybki dojazd na obrzeża
Poznania. Dodatkowym atutem lokalizacji Centrum jest dogodne
połączenie al. Solidarności z trasą szybkiego ruchu nr 92 w kierunku
Poznania, jak i Berlina.

Dodany faktor: 10 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 20,50 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 43 miejsc -

Podziemny 133 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 1999

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

System klimatyzacji Podłogi techniczne Sufit podwieszany Wykładzina
Czujniki dymu/kurzu Podział ścianami Kontrola dostępu

Ochrona
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