Hradec Králové, pronájem kancelářských prostor
Gočárova třída, Hradec Králové, Hradec Králové

200 Kč / m2/měsíc
Nabízíme Vám pronájem exkluzivních kancelářský prostor vhodných i pro provoz služeb • kancelář o velikosti 24 m2
umístěná v přízemí • součástí kanceláře je sociální zařízení (samostatně WC a sprchový kout) • Cena nájmu 4.800 Kč + 1440
Kč zálohy za služby a média měsíčně • Kauce 9.600 Kč • Provize RK 4.800Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH21% Popis
kancelářských prostor: • Všechny kanceláře jsou klimatizované • Všechny kanceláře jsou vybavené lištou pro snadné
připojení LAN a síťového napájení • Vstup na čipové karty, před samotnými kancelářemi se nachází prostor který je možné
využívat jako čekárnu • Prostory monitorovány kamerovým systémem, zabezpečení EZS • MOŽNOST PARKOVÁNÍ V
OPLOCENÉM, MONITOROVANÉM DVOŘE! V budově AVION je možné také využívat: • Moderní, vysoce zabezpečený Datahouse s kapacitou 9-ti racků o velikosti 48U vybavený: - nepřetržitou klimatizací svedenou do zvýšené podlahy, pro dosažení
nejefektivnějšího chlazení serverů - zařízením pro monitorování a vyrovnávání vlhkosti - záložním zdrojem nepřerušitelného
napájení - protipožárním systémem - přístup do místnosti přes biometrické identiﬁkátory na bezpečnostní úrovni 3 Další
vybavení budovy AVION: • prostory jsou chráněny kamerovým systémem a EZS • vstup do budovy, dvora, jednotlivých pater
a výtahu na čipové karty se záznamem dat • možnost zřízení hlavní recepce ve vstupní hale budovy • relaxační zóna ve
dvoře • vyhlášená čínská restaurace v přízemí budovy

CENA
Cena nájmu:

200 Kč / m2/měsíc

Popis

REZERVOVÁNO

LOKALITA
Obec

Hradec Králové

Ulice

Gočárova třída

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0263

Datum aktualizace

15.05.2019

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Částečně

Jiří Ladman
Tel.: +420 736 490 661
E-mail: jiri.ladman@dreamsreality.cz

Číslo nabídky: 0263
https://dreamsreality.cz/reality/0263/

Zastavěná plocha m2
2

Plocha parcely m
2

638
638

Plocha užitná m

24

Počet podlaží objektu

5

Počet míst k parkování

5

Elektřina

Elektro - 230 V

Ostatní

Výtah

Telekomunikace

Internet

Topení

ústřední dálkové

Doprava

Vlak, dálnice, silnice, MHD, autobus

Počet volných kanceláří

7

POPIS PROSTORU
Kategorie

Komerční prostory

Číslo podlaží v domě

1

Typ domu

Patrový

Druh prostor

Kanceláře

Stav prostoru

Velmi dobrý

Voda

Voda - zdroj pro celý objekt, Voda - rozvod studené a teplé vody

Odpad

Kanalizace

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída

Jiří Ladman
Tel.: +420 736 490 661
E-mail: jiri.ladman@dreamsreality.cz

G - Mimořádně nehospodárná

Číslo nabídky: 0263
https://dreamsreality.cz/reality/0263/

