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Popis
Avalon Business Center se nachází pár metrů od Klatovské třídy, mezi
ulicemi Husova a Poděbradova

Moderní kanceláře k pronájmu v centru Plzně s výbornou dostupností –
napojení na hlavní silniční a dálniční tahy, centrální autobusové nádraží,
městská hromadná doprava a do centra města pěšky jen za pět minut. V
blízkosti jsou vysoké školy, velké firmy a úřady. Avalon má k dispozici
kryté parkovací stání. Pro návštěvníky Avalonu je vyhrazený parking na
hodinu zdarma.

Avalon nabízí flexibilitu při plánování dispozic kanceláře, což vede k

Avalon Business Center 301 00 Plzeň, Poděbradová 2842/1

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

2.300 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
50 m

2

2

301 00 Plzeň, Poděbradová 2842/1

Volné prostory:

2.300 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: 50 m

2

2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

14500 m

Volné prostory : 2.300 m

Kanceláře k pronájmu : 257 m , 265 m , 612 m , 303 m ,
376 m , 372 m

2

2
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efektivitě využití prostor. Firmy získají příjemné a reprezentativní
prostředí pro zaměstnance a své obchodní partnery. K dispozici jsou
jim služby správy nemovitosti včetně nepřetržité fungování recepce.

Mnohé prestižní společnosti a instituce si vybraly kanceláře v AVALONU
pro svou činnost v různých oblastech působení.

Popis lokace
AVALON Business Center těží ze svého výhodného umístění – nejen v
rámci Plzně, ale rovněž české a evropské dopravní sítě. Na pražské
letiště v Ruzyni je to 45 minut po dálnici D5, do Mnichova 4 hodiny, do
Vídně necelých 6 hodin. V bezprostředním okolí AVALONU se nachází
několik univerzit, které nabízejí potenciál kvalifikovaných, jazykově
vybavených zaměstnanců ve všech oborech.

Open Per-Level Kancelářské prostory »

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

50 m

Dodací faktor: 9.1 %

Status obsazenosti: -

2

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: 5 let

Finanční garance: 3 měsíc

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 154 parkovacích
míst

96 € + DPH

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2006
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Okna

Služby v budově

Dodávka energie

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: -

Banka Stojany na kola Kavárna Fitness
Zdravotní centrum Parkování pro návštěvníky Parkování v blízkosti Restaurace
Wellness & spa Dostupnost hromadnou

dopravou

HVAC sytém Zvýšená podlaha Společenské místnosti Systém klimatizace
Dělící stěny Koberce Optické kabely Mechanická ventilace
Moderní systém telekomunikací Detektory kouře/žáru Kontrola přístupu Zvukotěsný
Atraktivní design společných
prostor

Kamerový systém Centrální topení Protipožární systém

Samostatné elektrické měřiče Měřiče

Jednotné okenní žaluzie Otevíratelná okna Plastová okna

Non-stop ostraha Recepce Odklid sněhu Ostraha
Venkovní umývání oken Údržba výtahu Bezbariérový přístup Zahradník



Zvedací plošina / Výtah

Hlavní zdroj napájení

Výtah


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Avalon Business Center
	Necessary Cookies
	Analytics
	Informace o prostorech
	Popis

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Popis lokace
	Finanční informace
	Parkoviště
	Doplňující informace
	Služby
	Specifikace
	Technické údaje
	Parametry
	Okna
	Služby v budově
	Dodávka energie


	Your choice regarding cookies on this site
	Zvedací plošina / Výtah



