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Opis
Mokotów Nova jest kolejnym projektem kompleksu biurowego,
oferującego do wynajęcia nowoczesne powierzchnie biurowe i
handlowe. Kompleks składa się z połączonych ze sobą budynków, o
osobnych wejściach. Mokotów Nova oferuje do wynajęcia ok. 40 000
m2 powierzchni biurowej klasy A oraz 972 podziemnych miejsc
parkingowych. Obiekt został zaprojektowany z troską o stworzenie jak
najlepszych warunków pracy dla swoich przyszłych najemców.
Nowoczesny sposób aranżacji przestrzeni biurowej, pozwala na
stworzenie indywidualnej powierzchni obejmującej nawet 4 600 m2 na
jednej kondygnacji. Na parterze będą znajdować się punkty usługowe
m.in. restauracja i kiosk.

Mokotów Nova Warszawa, Wołoska Street / Magazynowa Street

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: 16 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia :

16.625 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m
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2

Warszawa, Wołoska Street / Magazynowa Street

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

Opłata serwisowa: 16 €/m /miesiąc +
VAT

2

2

Dostępna powierzchnia:

16.625 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 200 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Zielone budynki biurowe

Status budynku: Istniejący

Całk. powierzchnia biurowa : 40755 m

Dostępna powierzchnia : 16.625 m

Biura do wynajecia : -
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2

Min. powierzchnia do 200 m2
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Opis lokalizacji
Mokotów Nova położony jest w dynamicznie rozwijającej się,
nowoczesnej dzielnicy biznesowej, w sąsiedztwie jednego z większych
warszawskich centrów handlowych – Galerii Mokotów. Zaletą lokalizacji
jest bliskość Portu Lotniczego imienia Fryderyka Chopina oraz
doskonały dostęp do licznych środków komunikacji miejskiej.

wynajęcia: :

Dodany faktor: 4.3 %

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

59%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: 16 €/m /miesiąc + VAT

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu 91 miejsc -

Podziemny 979 miejsc 90 € + VAT

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2010

Rok odnowienia: -

Najemcy: T-Mobile, Cargill, Medicover,

file:///office-rent-calculator/Mokotow-Nova


Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Okna

Usługi świadczone w budynku

Zasilanie

Hyundai, Connectmedica, Ghelamco

Powierzchnie handlowe Transport publiczny w pobliżu

Podłogi techniczne Kontrola dostępu System zarządzania budynkiem
(BMS)

Światłowody
Czujniki dymu/kurzu

System klimatyzacji Podział ścianami Wykładzina Sufit podwieszany

Otwierane okna

Ochrona Recepcja

Zasilanie awaryjne
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