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Bitwy Warszawskiej Business
Centre

02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

3.115 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 54 m

2
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02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Dostępna powierzchnia:

3.115 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 54 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 18350 m

Dostępna powierzchnia : 3.115 m

Biura do wynajecia : -
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Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

54 m2
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<p><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; mso-ansi-language:
EN-US;">W celu zapewnienia maksymalnego poziomu ergonomii oraz
zadowolenia najemców, Business Centre Bitwy Warszawskiej składa się
z trzech połączonych budynków posiadających osobne wejścia,
recepcje i windy. Taki układ gwarantuje komfort i elastyczność wnętrz
najemcom niewielkich i dużych powierzchni. Każdy budynek kompleksu
o łącznej powierzchni 20.000 m2 ma siedem pięter i dwa poziomy
parkingu podziemnego. Głównym najemcą jest Grup Żywiec, filia
Heinekena. Obiekt zlokalizowano w południowo-zachodniej części
Warszawy, niedaleko centrum i Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina.</span></p>
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<p><span style="color: #666666; font-family: DINPro-Light, Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px;"> </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="color: #666666; font-family: DINPro-Light, Arial,
Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 15px; line-height:
20px;"> </span></span></p>

Opis lokalizacji
<p>Bitwy Warszawskiej Business Center położony jest w dzielnicy
Ochota, pomiędzy Al. Krakowską i Al. Jerozolimskimi, dwiema
głównymi arteriami komunikacyjnymi Warszawy. W bliskim sąsiedztwie
znajdują się przystanki linii tramwajowych i autobusów.</p>

Dodany faktor: 5.95 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

83%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: -

Rok odnowienia: -

Najemcy: GRUPA ŻYWIEC, Shell, OCE, Orix,
PZPN
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Winda

Powierzchnie handlowe Parking w pobliżu Restauracja Transport publiczny w pobliżu

Atrakcyjny design części
wspólnych

System alarmowy

Recepcja Ochrona

Winda
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