Hradec Králové, pronájem prodejny
Gočárova třída, Hradec Králové, Hradec Králové

10 500 Kč / měsíc
Nabízíme Vám pronájem prodejny (kancelářský prostor) se vstupem přímo z ulice Gočárova třída. Popis komerčních prostor k
pronájmu: prostory o výměře 50 m², nacházející se v přízemí budovy AVION vedle Čínské restaurace - prostory jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením (WC s umyvadlem) - samostatný vstup z hlavní ulice, zadní vchod na dvůr kde je
parkoviště - v minulosti využívány jako obchod s textilem, či ﬁremní showroom a naposledy jako Apple servis - Cena
pronájmu 10.500 Kč / měsíc + zálohy za služby a média - vratná kauce ve výši dvou měsíčních nájmů 21.000 Kč jednorázová provize RK 10.500 Kč - ceny jsou uvedeny bez DPH. Další vybavení budovy AVION: MOŽNOST PARKOVÁNÍ V
OPLOCENÉM A MONITOROVANÉM DVOŘE! - relaxační zóna ve dvoře - v přízemí budovy se nachází vyhlášená čínská
restaurace. V budově AVION je možné také využívat moderní, vysoce zabezpečený Data-house 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.

CENA
Cena nájmu:

10 500 Kč / měsíc

LOKALITA
Obec

Hradec Králové

Ulice

Gočárova třída

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0288

Datum aktualizace

17.11.2019

K dispozici od

01.07.2019

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Ne
2

Zastavěná plocha m

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

638

Číslo nabídky: 0288
dreamsreality.cz/reality/0288/

Plocha parcely m2
2

1966

Plocha užitná m

50

Počet podlaží objektu

5

Počet míst k parkování

5

Datum nastěhování

01.07.2019

POPIS PROSTORU
Kategorie

Komerční prostory

Číslo podlaží v domě

1

Typ domu

Patrový

Druh prostor

Obchodní

Stav prostoru

Velmi dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

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

G - Mimořádně nehospodárná

Číslo nabídky: 0288
dreamsreality.cz/reality/0288/

