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Biroja telpas / Ierakstu studija, Rīgā,
Klusajā centrā

Biroja telpas, ierakstu studija Rīgā, Centrā
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Iznomājamā platība: 392,8 kv.m ; 87,7 kv.m ; 31,5 kv.m ; 119,2 kv.m
Atrašanās vieta: Rīga, Centrs, Klusais centrs
Stāvs: 1/5 6/6
Telpu apraksts: Ēkas pirmajā stāvā pieejamas mazāka izmēra biroja telpas. Ēkas divos
augšējos stāvos (5,6/6) atrodas A klases studijas tipa biroja telpas, labā stāvoklī ar
mansarda augšstāvu un profesionālu skaņu ierakstu studiju.
Biroja telpas ir pilnībā aprīkotas ar atsevišķu apkures, ventilācijas/gaisa kondicionēšanas
sistēmu. Nomnieka ērtībām tiek piedāvāti ēkas administratora pakalpojumi un apsardze.
Ēkai ļoti viegli piekļūt gan ar kājām, gan auto, gan sabiedrisko transportu.
(Attēlos redzamas studijas tipa biroju telpas).
Autostāvvietas: Namīpašuma teritorijā ir ierīkota automašīnu stāvvieta ar ērtu piekļuvi,
kura nodrošina pietiekamu stāvvietu skaitu ēkas nomniekiem un to apmeklētājiem.
Nomas maksa: sākot no 7,00-8,00 EUR /kv.m + 2,00 EUR apsaimniekošana + komunālie
maksājumi

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:
Ms. Bettija LIGERE
tel +371 26 344 161
fax +371 67 312 397
bettija.ligere@naibaltics.com
http://www.naibaltics.com
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