ID ref # 116

Biura Do Wynajęcia Pptp Segment B 1150 Mkw.

Biura do wynajęcia
ul. 28 Czerwca 1956R, Poznań
Zobacz na mapie Google

od 0 m2 do 1480 m2

od 44 zł miesięcznie

Poznański Park Technologiczno - Przemysłowy to najnowsza inwestycja Wielkopolskiego Centrum
Wspierania Inwestycji sp. z o.o., która powstaje przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w dzielnicy Dębiec. W skład
kompleksu PPTP wchodzi pięć biurowców, w tym Segment A i Segment B, nowoczesne biurowce klasy
A,o powierzchni biurowej 4 182,89 m2 (Segment A) oraz Segment B o powierzchni biurowej 4061,91 m2.

Typ ceny:

za m2

Powierzchnia:

1150 metry kwadratowe

Opłata eksploatacyjna:

0.0000

Dostępna powierzchnia (m2):

1480

Minimalny okres najmu (msc): 24 miesiące
Dostępne od:

23/04/2019

Typ:

Powierzchnie

Parking / garaż:

Tak

Rok budowy:

0

Lokalizacja:

Kompleks biurowców PPTP położony jest w optymalnej lokalizacji tj. ok.
3 min od węzła autostrady A2 - Luboń/Dębina (Berlin 280 km, Warszawa
300 km), 3 km (10 min) od dworca kolejowego i autobusowego, 15 km
(30 min.) od lotniska Ławica oraz 4 km (15 min.) od centrum miasta.

Stawka czynszu:

44 zł netto/ m2

Stawki opłat eksploatacyjnych: opłaty eksploatacyjne 15 zł netto / m2

Minimalny moduł (m2):

0

Typ budynku:

Misją PPTP jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu, jako wiodącego
ośrodka innowacji w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi
gospodarki. Aktualnie PPTP oferuje w Segmencie B powierzchnie w
układzie open space z pełną możliwością aranżacji przestrzeni. Standard
wykończenia powierzchni w układzie open space: - podłoga techniczna z
okablowaniem - sufit podwieszany ze zintegrowanym systemem
oświetlenia i system wentylacji - zaawansowany system klimatyzacji i
wentylacji z możliwością lokalnego sterowana w wybranym
pomieszczeniu - powierzchnie dedykowane dla aneksu kuchennego oraz
serwerowni - uchylne okna z roletami Dostępność powierzchni od zaraz kontakt Miłosz Król tel. 61 673 45 42 lub 61 673 45 43, e-mail:
milosz.krol@wcwi.com.pl

Całkowita liczba pięter:

0

Parking / garaż:

parking podziemny 200 zł netto / miejsce/miesiąc, parking zewnętrzny
100 zł netto / miejsce /miesiąc

Lokalne wygody / Standard:

Ochrona Budynku, Klimatyzacja, Kontrola dostępu

Galeria

Kontakt

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
Dane kontaktowe
Poznań,
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400,
61-441

61 673 45 43

biuro@pptp.pl

