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Opis
<p><span style="color: #7c7c7c; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 18px; text-align: justify;">BTA Office Building jest 4-piętrowym
budynkiem, oferującym ponad 5 700 m2 powierzchni biurowej do
wynajęcia. Budynek zapewnia do dyspozycji swoich najemców 101
miejsc parkingowych. W standardzie wykończeń znajdują się m.in.:
klimatyzacja, podwieszany sufit, uchylne okna oraz system okablowania
telefonicznego, komputerowego i elektrycznego.</span></p>

Opis lokalizacji

BTA Office Building 02-697 Warszawa, Rzymowskiego 34

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

02-697 Warszawa, Rzymowskiego 34

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 5750 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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<div class="unit size7of10 building-description" style="margin: 0px;
padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; float:
left; width: 476px; color: #484848; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 16px;">
<p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; border: 0px; font-size:
12px; font: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color:
#7c7c7c; text-align: justify;"> BTA Office Building to budynek biurowy,
zlokalizowany w centrum Mokotowa, 10 minut jazdy samochodem od
międzynarodowego lotniska Okęcie. Budynek położony jest w
niewielkiej odległości jednego z większych centrów handlowych - Galerii
Mokotów. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych części
miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem
transportu.</p>
</div>

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 1997

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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