IZĪRĒ / IZNOMĀ

09.03.2010

Biroju telpas Rīgā, Centrā

NAI Baltics kā ekskluzīvs iznomāšanas aģents piedāvā
biroju telpas vēsturiskā ēkā Rīgā, Centrā. ID 000006
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Iznomājamā platība: kopējā iznomājamā platība 336 kv.m.
Atrašanās vieta: Rīgas Klusajā centrā, pretī senākajam Rīgas dārzam - Viesturdārzam jeb
Dziesmusvētku parkam. Ekskluzīvā zaļās zonas teritorijā pašā Rīgas centrā. Ērta
piekļūšana gan ar privāto, gan sabiedrisko transportu.
Stāvs: biroja ēka divos stāvos (1.stāvs – 226 kv.m un 2.stāvs – 110 kv.m)
Ēkas tips un telpu apraksts: pilnīgi savrups birojs vēsturiskā koka namā celtā 1920.gadu
pirmajā pusē, ar sava laika kultūrvēsturiska mantojuma vērtību. Biroju ieskauj burvīgs
privāts dārzs Jūsu biroja viesu vai darbinieku ērtībai atpūtas brīžos. Pa logu paveras
brīnišķīgs skats uz Viesturdārzu. Ēkā ir saglabātas sākotnējās krāsnis un iebūvēts kamīns.
Virtuve, 2 sanmezgli.
Telpas ir iespējams dalīt ar otru nomnieku.
Mēbeles: bez mēbelēm
Autostāvvietas: nomniekiem tiek piedāvātas bezmaksas autostāvvietas ēkas teritorijā
Drošība: signalizācija.
Nomas maksa: 6 EUR/kv.m + komunālie maksājumi + PVN

The information contained herein has been given to us by the
owner of the property or other sources we deem reliable. We
have no reason to doubt its accuracy, but we do not guarantee
it. All information should be verified prior to purchase or lease.

Papildus informācijas saņemšanai un objekta
apskates laika koordinēšanai lūdzam zvanīt
vai rakstīt:
Ina LIGERE
tel +371 67 312 396
fax +371 67 312 397
SeeYou@naibaltics.com
http://www.naibaltics.com
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