
Strona główna /  Zielone budynki biurowe / Cross Point Łódź II

Opis
<p>Cross Point Łódź to planowany 6-kondygnacyjny budynek który
oferować będzie około 6 200 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia.
Architektura budynku utrzymana będzie w konwencji zgodnej z
oddanym już do użytku biurowcem Cross Point Łódź I. Obiekt zapewni
zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, nowoczesne systemy
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz doskonały dostęp światła
dziennego. Konstrukcja budynku umożliwi elastyczną aranżację oraz
adaptację powierzchni biurowych do indywidualnych potrzeb nawet
najbardziej wymagających najemców.</p>

Cross Point Łódź II Łódź, Śmigłego-Rydza Avenue 20

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m2

Łódź, Śmigłego-Rydza Avenue 20

Dostępna powierzchnia:

Wynajęty
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: W planach

Całk. powierzchnia biurowa : 6200 m

Dostępna powierzchnia : Wynajęty

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

200 m2
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Opis lokalizacji
<p>Cross Point Łódź I zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu Alei
Smigłego–Rydza oraz ulicy Milionowej, przy łódzkim fragmencie trasy
Gdańsk – Katowice. Atutem jest niewielkie oddalenie od centrum
miasta (2 km od ul. Piotrkowskiej) poza strefą płatnego parkowania.
Dojazd do centrum samochodem w ciągu 5 minut, a także łatwy wyjazd
z Łodzi we wszystkich kierunkach. Transport publiczny (7 linii)
zapewnia szybkie połączenia z każdą dzielnica Łodzi.</p>

Dodany faktor: 4.9 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-

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 2013

Rok odnowienia: -

Najemcy: Nordea Bank AB, PKO Leasing SA,
Ernst&Young Usługi Księgowe sp. z
o.o., TVN SA i Grupa Onet.pl, Konica
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Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Minolta Business Solution sp. z o.o.

Wykładzina Sufit podwieszany Podłogi techniczne System klimatyzacji
Czujniki dymu/kurzu Światłowody Podział ścianami

Otwierane okna

Ochrona Recepcja
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