
Jungmannova 15 - zelená budova, která získala certifikát LEED
Platinum. Stylová kancelářská budova, která vyniká kombinací
historických a zároveň moderních částí. Její výhodná poloha v centru
města a výborná dostupnost MHD jsou dalšími výhodami. Budova
také těží ze široké škály služeb, V blízkosti sídlí mnoho úspěšných
místních i nadnárodních společností. V budově Jungmannova je nově
otevřené Taneční studio/ Café Mowing World.
Všechna podlaží Jungmannovy 15 nabízejí jak celulární, tak open
space dispozice s dobře vybavenými kuchyňskými kouty a sanitou.
Vysokorychlostní připojení k internetu, pohodlné zasedací místnosti,
úschovny kol a sprchy usnadňují každodenní pracovní život.
Dostupnost považujeme za prioritu a samozřejmost. Každé patro lze
rozdělit na tři jednotky nebo lze plně využívat jedním nájemcem,
přičemž jednotlivé jednotky nabízejí od pouhých 190 m² do více než 1
000 m².
Cena pronájmu tohoto obchodního prostoru 21,50 EUR/m2/měsíc
bez DPH. Cena služeb 200 CZK/m2/měsíc bez DPH. Parkování 219
EUR/stání. Počet parkovacích stání je pouze orientační, přesný počet
lze nájemníkům po dohodě přizpůsobit. Možnost využití terasy o
velikosti 224,41 m2 za cenu 1,50 EUR/m2/měsíc. K dispozici ihned.
Pro více informací mě kontaktujte, pomohu vám najít vhodné
kancelářské či obchodní prostory nejen v centru, ale i po celé Praze.
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