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Pronájem kanceláří, Hradec Králové
Nabízíme Vám pronájem kanceláří od 16 m2
do 46 m2 v centru Hradce Králové Průmyslové ulici
ČÍSLO ZAKÁZKY:

45843

TYP ZAKÁZKY:

LOKALITA:

Hradec Králové, Průmyslová

pronájem

Nabízíme Vám pronájem kanceláří od 16 m2 do 46 m2 v centru
Hradce Králové - Průmyslové ulici
Nabízíme Vám pronájem kanceláří různých velikostí od 16 m2 do 55
m2 v administrativní budově v centru Hradce Králové - Průmyslové
ulici. Kanceláře jsou o velikosti 16 m2, 17 m2, 18 m2, 19 m2, 24 m2,
30 m2, 36 m2, 46 m2 až po spojení dvoukanceláří na 50 m2 a 55
m2. Některé kanceláře jsou průchozí, tím je možnost mít kancelář o
větších rozměrech, viz. plánky. Kanceláře se nachází v 2.NP, 3.NP,
4.NP a 5.NP. Některé kanceláře jsou s klimatizací. Na každém patře
společná kuchyňka, na chodbě sociální zařízení páni, dámy. Budova
je bezbariérová, s třemi výtahy (2 osobní, 1 nákladní), odhlučněná
plastovými okny na stranu od silnice, zabezpečena bezpečnostním
systémem. Možnost parkování před objektem (větší kanceláře) nebo
v parkovacím domě Katschnerka (500 m). V docházkové vzdálenosti
zastávka MHD, hlavní vlakové a autobusové nádraží. Cena:
1.550,-Kč/m2/rok bez DPH + služby. Provizi neplatíte. Pro představu
kancelář o 15 m2 vychází cca na 4630,-Kč/měs. vč. energií a DPH.
Doporučujeme prohlídku.

CENA:

(za m2 / rok)

1 550,- Kč

Informace o nemovitosti
Druh objektu

skeletová

Stav objektu

velmi dobrý

Energetická třída

E - Nehospodárná

Umístění objektu

centrum

Telekomunikace

Internet

Topení

Ústřední - dálkové

Doprava

vlak
silnice
MHD
autobus

Voda

dálkový vodovod

Odpad

Městská kanalizace
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Zastavěná plocha (m2)

1399

Plocha parcely (m2)

17

EVROPA realitní kancelář

Ostatní

Parkoviště

Václavské náměstí

Užitná plocha (m2)

17

Plocha kanceláří (m2)

17

Komunikace

asfaltová

Inženýrské sítě

Vodovod
Kanalizace

Druh zápisu v katastru

katastr nemovitostí

Druh číslování parcely

Pozemková parcela

Poloha objektu

v bloku

Druh prostor

Kanceláře

Nemovitost nabízí

Realitní makléř

Jiří Vašata
Mobil: +420 724 806 101
jiri.vasata@rkevropa.cz
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