
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy / City Green Court

Popis lokace
Nejnovější kancelářská budova společnosti Skanska je projekt City
Green Court. Flexibilní a ekologicky šetrná kancelářská budova se
nachází v jedné z nejlépe dostupných částí Prahy 4 – Pankrác na rohu
ulic Pujmanové a Hvězdova, s bohatou občanskou vybaveností v okolí. 
• Ruzyně International airport: 30 minutes by car
- direct flights to main European destinations
• Excellent accessibility by public transport (metro, several bus lines):
within 300 metres from
the building
- bus stops of buses no. 148 and 188
- metro line C (Pankrác station)

City Green Court Praha, Pujmanové-Hvězdova

Office Rental Fee (m  / měsíc)

-
Poplatek za služby: -

2 Volné prostory :

937 m
Min. Kancelářské prostory k pronájmu: -

2

Praha, Pujmanové-Hvězdova

Volné prostory:

937 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

16300 m

Volné prostory : 937 m

Kanceláře k pronájmu : -

2

2

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-
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• 4 stops to the city centre
• 5 stops to the Main Railway Station – EuroCity and Pendolino trains
• In close proximity to the D1 motorway and the Prague ring road (South
connection)

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 232 parkovacích
míst

-

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. prosince 2009

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: PwC, GlaxoSmithKline, Skanska

file:///kalkulator-najemneho/City-Green-Court


Služby

Specifikace
Technické údaje

Služby v budově

Zvedací plošina / Výtah

Bowling Business Club Hotel Šatna se sprchami
Vinárna Dostupnost hromadnou

dopravou

Detektory kouře/žáru Kontrola přístupu Vysoce kvalitní úpravy Zvýšená podlaha
Závěsný strop Kamerový systém HVAC sytém BMS systém

Recepce Non-stop ostraha

Vysokorychlostní výtahy
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