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Opis
Pierwsza faza projektu Enterprise Park stanowi kompleks dwóch
budynków (A i B) oferujących łącznie około 15 000 m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej na wynajem wraz z podziemnymi i naziemnymi
parkingami na 297 miejsc. Budynki zaprojektowane zostały z myślą
optymalizacji wykorzystania powierzchni. Typowa powierzchnia piętra w
budynkach Enterprise Park wynosić będzie od 1 700 do 2 300 m2,
zapewniając swobodę aranżacji jej potencjalnym Najemcom.
Powierzchnia ta odpowiadać będzie przy tym najwyższym rynkowym
normom, w tym certyfikacji BREEAM, oferując w standardzie
podwieszane sufity, podnoszone połogi, klimatyzację, nowoczesne
systemy zarządzania budynkiem i telekomunikacyjne czy profesjonalną

Enterprise Park A 30-704 Kraków, Na Dołach 4

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

1.826 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m
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30-704 Kraków, Na Dołach 4

Dostępna powierzchnia:

1.826 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m
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Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 6982 m

Dostępna powierzchnia : 1.826 m

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

200 m2
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ochronę. Planowane oddanie do użytku pierwszej fazy projektu to 2012
r.

Opis lokalizacji
Enterprise Park znajduje się w atrakcyjnej i łatwo dostępnej części
Krakowa przy Alei Powstańców Wielkopolskich na Zabłociu. Jest to
obszar o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju miasta, aktualnie
przechodzi dynamiczny rozwój inwestycyjny.

Zabłocie posiada doskonale rozwiniętą sieć połączeń autobusowych i
tramwajowych, które zapewniają szybki dojazd do wszystkich
kluczowych punktów miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
m.in.:

przystanek Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - ok. 3 minuty pieszo
przystanek autobusowy - ok. 3 minuty pieszo
stacja kolejowa Zabłocie - ok. 6 minut pieszo

Al. Powstańców Wielkopolskich jest ważną obwodnicą łączącą
południowe dzielnice z resztą miasta.

Nowo wybudowany wiadukt nad ulicą Klimeckiego zapewnia nie tylko
szybki dostęp samochodem, ale również bardzo dobrą widoczność
budynków Enterprise Park i logo najemców.

Dojazd do dworca Kraków Główny trwa ok. 10 minut komunikacją
miejską i samochodem.

Dojazd do Międzynarodowego Lotniska im. Jana Pawła II w Balicach
zajmuje ok. 30 min komunikacją miejską i 25 minut samochodem.

Dodany faktor: 4.39 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

74%

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: 1 grudnia 2010

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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