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Biura Wirtualne Do Wynajęcia Tarasy Business Center Ul. Złota 59

Biura wirtualne do wynajęcia
Złota 59, Warszawa
Zobacz na mapie Google

od 12 m2 do 100 m2

od 190 zł miesięcznie

Inoffice jest największym polskim dostawcą biur serwisowanych tzw. biura z obsługą.

Typ ceny:

za osobę

Powierzchnia:

12 metry kwadratowe

Dzielnica:

Wola

Dostępna powierzchnia (m2):

100

Minimalny okres najmu (msc): 1 miesiące
Dostępne od:

07/06/2019

Typ:

Powierzchnie

Parking / garaż:

Tak

Rok budowy:

2010

Lokalizacja:

Wynajęcie biura zlokalizowanego przy Złotych Tarasach pozwala na

Stawka czynszu:

zdobycie prestiżowego adresu dla firmy w samym centrum miasta
od 200 zł /msc
Warszawa. Doskonałe położenie i wysoki standard wykończenia

Minimalny moduł (m2):

powierzchni biurowej sprawia, że nasze centrum biznesowe cieszy się
12
ogromnym zainteresowaniem klientów. Dołącz do nich już dziś!

Typ budynku:

Biurowiec

Całkowita liczba pięter:

0

Lokalne wygody / Standard:

Restauracja, Catering, Kawa/Herbata, Woda/Napoje, Usługi Pocztowe,
Sale Konferencjyne, Wspólna Kuchnia, Polączenie Ethernet, Wi-Fi,
Drukarka/Skaner/Kopiarka, Ochrona Budynku, Recepcja, Stojak
Rowerowy, Klimatyzacja, Podwieszane sufity, Certyfikat ekologiczny,
BMS, Kontrola dostępu, Bankomat

Opis:

Darmowe WI-FI Nasze nowoczesne biura przylegają do galerii handlowej
Złote Tarasy, zapewniając bezpośrednie przejście do sklepów i lokali
usługowych, Każde biuro zaaranżujemy zgodnie z Państwa
wymaganiami, by spełnić wszystkie Państwa potrzeby, Do Państwa
dyspozycji oddajemy różne moduły biurowe – biura na planie tupu open
space oraz indywidualne gabinety, Metraż dostępnej powierzchni
biurowej rozpoczyna się od 12 m2, Pomieszczenia biurowe zostają
wyposażone w meble biurowe, klimatyzację sterowaną niezależnym
systemem, a także posiadają dostęp do naturalnego światła dziennego.
Niezawodne WiFi funkcjonuje na terenie całego centrum biznesowego,
Gwarantujemy infrastrukturę IT przystosowaną do podłączenia
dedykowanej linii telefonicznej lub intetnetu, Państwa gości przywita
wykwalifikowany personel obsługujący dwie recepcje przy wejściach do
centrum biznesowego, który pomoże Państwu także w sprawach
administracyjnych i sekretarskich, W centrum biznesowym znajdują się
trzy, doskonale wyposażone sale konferencyjne, które oddajemy Państwu
do organizowania spotkań biznesowych i szkoleń, Gwarantujemy świeżo
zmieloną, aromatyczną kawę i herbatę, której mogą Państwo skosztować

Galeria

Kontakt

Inoffice
Dane kontaktowe
Warszawa,
Kacza 9 lok.D,
01-013
-

inoffice@biuranet.pl

w dwóch udostępnionych dla Państwa kuchniach, Nasze centrum
biznesowe otwarte jest dla Państwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

