
Domovská Stránka /  Zelené kancelářské budovy
/ CRYSTAL Prague, Vinohradská 2577/ 178

Popis
Unikátní čtrnáctipatrová budova kategorie A nabídne celkem 14 441 m2
pronajímatelných ploch (výhradní a společné užívání ) splňujících
nejvyšší mezinárodní kancelářské standardy. Je navržena tak, aby
splňovala veškeré požadavky současné doby
a potřeby budoucích nájemců.

Nyní je k dispozici poslední volná komerční jednotka v 1.NP (cca 500
m2).

CRYSTAL Prague, Vinohradská
2577/ 178

13000 Praha, Vinohradská 2577/ 178

Office Rental Fee (m  / měsíc)

325 €/m  + DPH

Poplatek za služby: 325 €/m /měsíc +
DPH
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Volné prostory :

-
Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
500 m2

13000 Praha, Vinohradská 2577/ 178

Office Rental Fee (m  / měsíc)

325 €/m  + DPH

Poplatek za služby: 325 €/m /měsíc +
DPH

2

2

2

Min. Kancelářské prostory k pronájmu:
500 m2

Informace o prostorech
Office Building Category: Zelené kancelářské budovy

Status budovy: Existující

kancelářské prostory v
celkové :

14441 m

Volné prostory : -

Kanceláře k pronájmu : -
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Popis lokace
Crystal se nachází v lukrativní lokalitě pražských Vinohrad. Tato oblast
nabízí atraktivní okolí, dobrou městskou vybavenost
a snadnou dostupnost městskou i individuální dopravou. Metro (trasa A
– stanice Želivského), tramvajové a autobusové linky se nacházejí v
přímém dosahu. Umístění projektu zaručí uživatelům výborné napojení
autem do centra, na městský okruh
a na dálniční síť prostřednictvím pražské magistrály.

Green Office Data
BREEAM EXCELENT

Min. Kancelářské prostory k
pronájmu :

-

Dodací faktor: -

Status obsazenosti: 97%

Finanční informace
Office Rental Fee: -

Poplatek za služby: 325 €/m /měsíc + DPH

Minimální doba pronájmu: 5 let

Finanční garance: 3 měsíc

Kalkulátor nájemného »
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Parkoviště

Typ parkoviště Prostory
Parkoviště
zdarma

Pozemní parkoviště - -

Podzemní 38 parkovacích
míst

2 860 € + DPH

Doplňující informace
Rok výstavby: 1. května 2015

file:///kalkulator-najemneho/crystal-prague-vinohradska-2577-178


Služby

Specifikace
Technické údaje

Parametry

Služby v budově

Rok rekonstrukce: -

Nájemci: ZPMV, VZP, Dr. Max,
Matuzalem.com-cz, Čedok, Ayming,
GES GROUP FINANCE

Stojany na kola Myčka aut Parkování pro návštěvníky Parkování v blízkosti
Lékárna Restaurace Maloobchodní galerie v okolí Park v okolí
Dostupnost hromadnou
dopravou

Systém klimatizace Kamerový systém Protipožární systém Zvýšená podlaha
Atraktivní design společných
prostor

Odpadní systém Vysoce kvalitní úpravy Centrální topení
Detektory kouře/žáru Závěsný strop

Samostatné elektrické měřiče

Recepce Zahradník Odklid sněhu Administrativa a management
nemovitosti

Ostraha Venkovní umývání oken Non-stop ostraha Údržba výtahu
Bezbariérový přístup
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