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Opis
Promenady Epsilon to pierwszy etap inwestycji, w której docelowo
powstanie około 2 tysiące mieszkań i 80 tysięcy metrów kwadratowych
biur.

Będzie to jedno z największych przedsięwzięć na wrocławskim rynku
deweloperskim.

Geometria biurowca wynika z trójkątnego kształtu terenu inwestycji i
stanowi połączenie dwóch skrzydeł o wysokości około 21 m.

Nowoczesna bryła obiektu oraz przestronne wnętrza pozwolą na

Promenady Epsilon 50-001 Wrocław, Antoniego Słonimskiego 6

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

2.903 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 150 m

2

2

50-001 Wrocław, Antoniego Słonimskiego 6

Dostępna powierzchnia:

2.903 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 150 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy B

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 6470 m

Dostępna powierzchnia : 2.903 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

150 m2
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uzyskanie naturalnie doświetlonych traktów biurowych oraz
optymalnych aranżacji.

Opis lokalizacji
- Sąsiedztwo tras wyjazdowych z centrum w kierunku Warszawy i
Poznania
- Mała odległość od centrum – 3 km od Rynku
- Dobre skomunikowanie z lotniskiem, autostradą A4 i S8.
- Sąsiedztwo stacji kolejowej Wrocław Nadodrze
- Bliskie sąsiedztwo węzła linii tramwajowej i autobusowej

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

55%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 3 lata

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2011

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

System klimatyzacji Atrakcyjny design części
wspólnych

System alarmowy Kontrola dostępu

Ochrona Recepcja
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