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Opis
Neopark to nowoczesny, stylowy i innowacyjny kompleks biurowy, który
powstał w strategicznie zlokalizowanym centrum biznesowym
Mokotowa, z łatwym dostępem do Międzynarodowego Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina. New Work zapewnia nowoczesne i jasne biura,
recepcję z pełną obsługą, sale konferencyjne, biuro wirtualne, w pełni
wyposażoną kuchnię i całodobową ochronę. Kompleks Neoparku
oferuje zielony taras, dostęp do balkonów z biur oraz otwierane okna.
Najemcy docenią również nowoczesną stołówkę na miejscu,

NewWork Neopark Business
Center

02-677 Warszawa, CYBERNETYKI 10

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

230 €/m  + VAT

Opłata serwisowa: -

2

2

Dostępna powierzchnia :

2.200 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -
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02-677 Warszawa, CYBERNETYKI 10

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

230 €/m  + VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

2.200 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Co-Working & Biura Serwisowane

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 2200 m

Dostępna powierzchnia : 2.200 m

Biura do wynajecia : 1200 m

Open Per-Level Office Space »
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Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-
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Usługi

zapewniającą najwyższej jakości usługi cateringowe, z przyległym
zewnętrznym tarasem, idealne miejsce do spotkań i wypoczynku.

Opis lokalizacji
Neopark to kompleks biurowy zlokalizowany w centrum biznesowym
dzielnicy Mokotów. Budynki zlokalizowane są przy ulicy Cybernetyki,
która jest jedną z głównych tras prowadzących do Międzynarodowego
Portu Lotniczego im Fryderyka Chopina. Bliskość kilku przystanków
autobusowych zapewnia łatwy dostęp do wszystkich części Warszawy.
Dodatkowym atutem jest położona w pobliżu Galeria Mokotów.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 Miesiąc

Gwarancja finansowa: 2 Miesiąc

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny 33 miejsc 120 € + VAT

Parking dla rowerów Kantyna Myjnia samochodowa Parking dla gości
Parking w pobliżu Galeria handlowa w pobliżu Showroom Transport publiczny w pobliżu

file:///office-rent-calculator/newwork-neopark-business-center-1


Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Winda

Wykładzina Podłogi techniczne Kontrola dostępu

Obsługa i zarządzanie
nieruchomością

Recepcja Ochrona całodobowa W pełni wyposażone aneksy
kuchenne

Konserwacja i naprawy wind Ochrona Mycie okien na zewnątrz Utrzymanie obszarów zielonych
Dostępność dla osób
niepełnosprawnych

Winda
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