Palác I.P. Pavlova 5
I.P.Pavlova 5, Praha 2, Praha

Lokalita

Popis

Status budov

Existující

Klasifikace budovy

A

Rok dokončení

2003

Celková kancelářská plocha

6 567 m2

Nadzemní podlaží

5

Poměr parkovacích míst

1:90

NÁJEMNÍ PODMÍNKY
Prostory k dispozici

1 412 m2

Nájemné

13,50€ / m2/měsíc

Servisní poplatky

120,00CZK / m2/měsíc

Nájemné za garážové parkovací místo

150,00€ / m2/měsíc

Moderní kanceláře v historické budově, které
umožňují flexibilní řešení kancelářských prostor.
Vstup do budovy je přes representativní recepci,
kde jsou zachovány historické prvky.
KANCELÁŘE NA KLÍČ V této budově se nachází
centrum servisovaných kanceláří - jde o
kanceláře moderně vybavené nábytkem a s
rozvedenou IT kabeláží, které mají přístup 24/7. V
ceně nájemného je již zahrnut i nájem sdílených
prostor, využívání služeb recepce včetně třídění
pošty, využívání toalet, relax zón, kuchyňky vč.
konzumace, úklidových služeb, copy centra a
parkování pro návštěvy. Zahrnuta je i spotřeba
energie.

Fit out
Klimatizace, Zdvojené podlahy, Snížené podhledy,
Sprinklery, Detektory kouře, Optická vlákna,
Otevíratelná okna

+420 226 537 618
info@officemap.cz

Žádné informace obsažené na této webové stránce nejsou závazné tj. nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy podle článku 1731
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakékoliv služby mohou být poskytovány pouze na základě písemné smlouvy.

INFORMACE O BUDOVě

Business centrum Praha I. P. Pavlova se nachází
na zavedené adrese v druhém pražském obvodu,
který je oblíbeným působištěm realitních a
právnických firem. Náměstí I. P. Pavlova je
důležitým dopravním uzlem pro automobilovou
přepravu i pro MHD. Stanice metra C se nachází
přímo naproti vstupu do budovy, stanice metra A
– Náměstí Míru je vzdálena pár minut chůze. V
bezprostředním okolí se rovněž nachází zastávky
několika tramvajových a autobusových linek.
Historická budova business centra je součástí
původní zástavby; její interiér byl nedávno
renovován na úroveň kategorie A. Díky vynikající
poloze budete jen několik kroků od celé řady
skvělých restaurací, kaváren i dalších služeb. V
docházkové vzdálenosti je také Václavské
náměstí.

