NABÍDKA PROSTOR
K PRONÁJMU
BUSINESS CENTRE VYŠEHRAD

ˇ
Zažijte zmenu

PROSTORY K PRONÁJMU
POPIS OBJEKTU
Budova Business Centre Vyšehrad se nachází v prominentní lokalitě Vyšehrad. Byla zkolaudována
v roce 2000. Jedná se o sedmi podlažní kancelářskou budovu, přičemž řada kanceláří nabízí výhled
na panorama Pražského hradu a Vyšehradu.

LOKALITA
Budova se nachází v těsné blízkosti Kongresového centra Praha u stanice metra linky C Vyšehrad.
Velmi dobrá dopravní dostupnost, nachází se na severojižní magistrále s napojením na dálnici D1.
Parkování ve třech podzemních podlažích. V nejbližším okolí se nachází řada restaurací. V těsné blízkosti
Hotel Holiday Inn, Kavárna Reunion, Daily Fitness Vyšehrad, Komerční banka, čerpací stanice OMV,
myčka aut apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE BUDOVY
recepce (vstup pouze s platnými identifikačními průkazy)
4 osobní výtahy s nosností 1000 kg (14 osob)
krytý a hlídaný parking ve třech podzemních podlažích s možností plně uspokojit poptávku nájemce
vč. jeho hostů - „suchou nohou“ do budovy
bezbariérový přístup
kamerový systém s ostrahou
správa objektu
pojištění budovy
vlastní Hasičský záchranný sbor

SPECIFIKACE PROSTOR
kanceláře s klimatizací (každá kancelář má vlastní zdroj chladu a tepla s autonomním regulátorem),
ale i přímým větráním otevíratelnými okny (čistý vzduch - Vyšehrad)
venkovní a vnitřní žaluzie
koberce
dostatečné množství toalet
strukturovaná kabeláž 100 Mbs, zálohovaná síť
automatická telefonní ústředna, digitální i analogové linky
datové propojení ISDN
nekuřácké prostředí

CENOVÁ NABÍDKA
PATRO

PLOCHA K PRONÁJMU

MIN. NÁJEMNÉ

SLUŽBY*

3.

kancelářské prostory
820,60 m2

400

135

(Kč/m )
2

(Kč/m2)

* Spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, klimatizace, úklid společných prostor, služby recepce,
facility management - jedná se o paušální platby, které nepodléhají již žádným doplatkům.

Dále nabízíme skladové prostory v přízemí budovy o rozloze 39,30 m2 a v 1. podzemním
podlaží o rozloze 33,06 m2.

DALŠÍ INFORMACE
Našim klientům poskytujeme za zvýhodněnou cenu také možnost krátkodobých pronájmů sálů a salonků
v budově Kongresového centra Praha.
Nabízíme možnost pronájmu reklamní plochy pro umístění loga na fasádě budovy.
V případě vážného zájmu o pronájem těchto prostor je možnost složit rezervační poplatek.

PARKOVÁNÍ PRO FIRMY V NÁJMU
ZÓNA

UMÍSTĚNÍ

C

pod budovou BCV,
přímý přístup výtahy
VO 3, 4, 5 a 6

JIH

ZÁKLADNÍ CENA

SNÍŽENÁ CENA*

(Kč za parkovací stání/měsíc)

(Kč za parkovací stání/měsíc)

3 500

2 800

samostatná zóna v areálu
KCP, mimo budovu BCV,
vzdálenost 6 minut

2 050

* Při současném uzavření smlouvy nad 10 vozidel a nad 12 měsíců.
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www.praguecc.cz/cz/business-centre-vysehrad

