ÜÜRILE ANDA

10.06.2009

Bürooruumid, kesklinna ärikvartal

A+ klassi bürooruumid Tallinna kesklinnas. ID 000009
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Üldpind/suurus: alates 185 kuni 1302 m2; üüritavat pinda kokku: 2500 m2
Asukoht: CBD, kesklinna ärikvartal, Swiss & Radisson Hotel läheduses, ümbruses asuvad pankade
peakontorid, restoranid ja kaubanduskeskused. Tallinna kõrghoonete piirkond.
Korrus: vabad ruumid on 2., 3. ja 5. korrusel (hoone bürootiival on 7 korrust)
Hoone tüüp ja ruumide kirjeldus: Kaasaegse arhitektuuriga hoone, mille keskel asub suur kõiki
korruseid läbiv aatrium, mis teeb hoone väga esinduslikuks. Kaks lifti, eskalaatorid. Hoone 1.
korrusel asub kohvik ja toitlustus. Hoone on ühendatud Swiss Hotel’iga, mis võimaldab
bürootöötajatel ja klientidel kasutada ka hotelli lobby baari, samuti erinevaid restorane. Ruumides on
kliimasüsteemid, mis on autonoomselt reguleeritavad. Olemas olevad planeeringud on valdavalt
avatud, koos nõupidamiste ruumide ja juhikabinettidega. 7’ndal korrusel asub konverentsikeskus.
Ruumides on siseviimistlus lõpetatud eriprojektide alusel. Kasutatud on eksklusiivseid materjale.
Mööbel: ruumid on mööbleerimata
Parkimine: Tartu mnt. alune 220 kohaline parkla (tasuline), hoone läheduses on täiendavaid
parkimisvõimlalusi nii linna parkimisaladele kui ka tasulised platsid ja parkimismajad.
Turva: hoones on maja adminsitraator, ruumides tehnilline mahuvalve
Üürihind: alates 10 EUR/m2 + hoolduskulud + kommunaalkulud + käibemaks

Kõik käesolevas dokumendis toodud andmed oleme saanud
hoone omanikult või omaniku poolt näidatud kolmandatelt
isikutelt ja milliseid oleme lugenud usaldusväärseks. Meil ei ole
põhjust kahelda nende usaldusväärsuses, kuid me ei
garanteeri seda. Kogu informatsiooni tuleks enne üüri- või
ostutehingut kontrollida.

TÄIENDAVA INFO saamiseks või dokumentide- ja
objektiga tutvumiseks palun võtke ühendust
Hr. Hannes PIHL
tel +372 502 4668
fax +372 626 6456
SeeYou@naibaltics.com
http://www.naibaltics.com
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