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Opis
<p><span style="color: #7c7c7c; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 18px; text-align: justify;">BTD Office Building to nowoczesny
biurowiec, oferujący ponad 8000 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia
oraz 185 miejsc parkingowych. Budynek składa się z 12 kondygnacji
naziemnych i 3 kondygnacji podziemnych. Duże przeszklenia
zapewniają doświetlenie wnętrza naturalnym światłem. Budynek został
zaprojektowany zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi
standardami oraz spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi.</span>
</p>

BTD Office Center 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 22,50 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 18

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: 22,50 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 8205 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Opis lokalizacji
<p><span style="color: #7c7c7c; font-family: Arial, sans-serif; line-
height: 18px; text-align: justify;">BTD Office Building to nowoczesny
budynek biurowy, zlokalizowany na zbiegu ulicy Domaniewskiej i Alei
Niepodległości, w pobliżu stacji metra Wilanowska. Zaletą lokalizacji
jest bliska odległość od centrum Warszawy oraz dobry dostęp do
środków komunikacji miejskiej.</span></p>

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 22,50 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: -

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 130 miejsc -

Podziemny 55 miejsc -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2009

Rok odnowienia: -

Najemcy: Duka Polska, Ican Institute, Chipita
Poland, Zelmer, klinika BTD Medica
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Atrakcyjny design części
wspólnych

Sufit podwieszany Podłogi techniczne

Otwierane okna
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