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Popis
CPI City Center Ústí nad Labem je vůbec prvním administrativně
obchodním projektem svého druhu na Ústecku. Komplex nabízí
pronájem kanceláří v centru Ústí nad Labem, spolu s obchody a
zázemím služeb pro veřejnost. Součástí je dále čtyřhvězdičkový hotel s
kongresovým centrem, podzemní parkování a odpočinkové plochy, to
vše na jedné adrese. Kombinace širokého spektra služeb a současné
standardy přinášejí užitek firmám i návštěvníkům komplexu.

Komplex se rozkládá na ploše o rozloze 6 500 m2 a jeho celková užitná

CPI City Center Ústí nad
Labem

400 01 Ústí nad Labem, Masarykova / Špitálské
náměstí

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

2.127 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

400 01 Ústí nad Labem, Masarykova / Špitálské
náměstí

Volné prostory:

2.127 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Kanceláře kategorie A

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

5705 m

Volné prostory : 2.127 m

Kanceláře k pronájmu : 1451 m , 2127 m

Open Per-Level Kancelářské prostory »
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plocha činí 23 400 m2. Čtyřpodlažní administrativní budova v
půdorysném tvaru Z protíná příčně území a nabízí 5 705 m2 špičkových
kanceláří typu A a dále 2 500 m2 pro obchody a služby každodenní
potřeby. Vnitřní náměstí tvoří odpočinkovou zónu s restauracemi a
obchody.

Popis lokace
Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a
současně dobrou vzdáleností od Prahy. Region s průmyslovou tradicí,
pestrou a zachovalou krajinou, významnými historickými i novodobými
industriálními zajímavostmi a akademickým prostředím poskytuje
vhodné podmínky pro podnikání a obchod.a

CPI City Center Ústí nad Labem leží v těsné blízkosti centra města a je
vymezen ulicemi Masarykova, Moskevská, Prokopa Diviše a Špitálským
náměstím. Ulice Masarykova tvoří dopravní tepnu Ústí nad Labem a
představuje hlavní spojnici navazující na městský obchvat a dálnici D8
vedoucí z Prahy do Drážďan.

Hlavní výhody

obchodní část města v těsné blízkosti centra
zeleň v bezprostředním sousedství komplexu
nákupní možnosti a volnočasové aktivity
instituce a úřady v okolí

Centrální lokalita komplexu a velká kapacita podzemních garáží
usnadňují dostupnost automobilem. Síť linek MHD se zastávkami přímo
u objektu zvyšují dopravní obslužnost kanceláří a obchodů také v rámci
města.

Hlavní výhody

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: -

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: -

Minimální doba pronájmu: -

Finanční garance: -

Kalkulátor nájemného »

Parkoviště
Typ parkoviště Prostory Parkoviště zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní - -

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2010

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: Attigente Xerox
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Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Dodávka energie

Zvedací plošina / Výtah

parkování v rámci komplexu (164 míst)
zastávky MHD (autobusy, trolejbusy) přímo u objektu
centrum města do 10 minut chůze
snadná návaznost na obchvat města a dálnici D8 Praha – Drážďany –
Berlín
autobusové nádraží 10 minut chůze
vlakové nádraží 15 minut chůze
dostupnost letiště v Drážďanech (60 minut jízdy) a v Praze (80 minut
jízdy)
obslužná komunikace na západní straně objektu – ulice Moskevská

Services,Tesco,partners,com
plus,Hypo tecni bank,

Banka Bar Kavárna Kantýna
Hotel Trafika Restaurace Dostupnost hromadnou

dopravou

Moderní systém telekomunikací Kontrola přístupu Atraktivní design společných
prostor

Protipožární systém
Společenské místnosti

Systém klimatizace HVAC sytém BMS systém

Recepce

Hlavní zdroj napájení Záložní zdroj energie

Vysokorychlostní výtahy
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