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Opis lokalizacji
<p><span style="color: #001450; font-family: Arial, sans-serif; font-size:
14px; line-height: 21px; text-align: left;">Budynek Crown Point
zlokalizowany jest w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic

Crown Point 01-209 Warszawa, Prosta 70

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

970 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

2

01-209 Warszawa, Prosta 70

Dostępna powierzchnia:

970 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 11236 m

Dostępna powierzchnia : 970 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -
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biznesowych Warszawy. Crown Point oferuje ponad 10 000 m²
nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej na 7 kondygnacjach
naziemnych. Nieruchomość jest doskonale skomunikowana z innymi
częściami miasta dzięki liczny liniom autobusowym i tramwajowym.
Dodatkowym atutem Crown Pointa jest powstająca tuż przed
budynkiem stacja II linii metra. Dla potrzeb najemców w budynku
znajduje się kantyna, kiosk oraz bankomat.</span></p>

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 2003

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Kantyna Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

System alarmowy Podłogi techniczne Wykładzina Sufit podwieszany
Światłowody Atrakcyjny design części

wspólnych
Czujniki dymu/kurzu Podział ścianami
System klimatyzacji

Otwierane okna

Ochrona Recepcja
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