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Iznomā biroju

Īpašuma veids: Birojs
Stāvs: 1. no 6

Adrese:
Vienības 109

Platība: 160.00 m2

Cena:
1 120 EUR / mēn. (~ 7 EUR / m2)

Papildinformācija:
Reprezentablā, sakoptā biroju ēkā tiek iznomātas dažādas biroju platības sākot no 38 kv. m līdz pat 800 kv. m - Pieejamās
platības: 38 kv. m līdz 800 kv. m - Pirmajā stāvā pieejamas: 38 kv. m , 160 kv. m, 170 kv. m un 500 kv. m - Papildus
maksājumi: PVN + komunālie maksājumi - Pilsētas apkure - WC, iespēja ierīkot virtuvi - Ēkā ir kafejnīca, blakus MAXIMA PVC logi - Ventilēšanas sistēma - Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas - Videonovērošana un apsardze - Pazemes
stāvvietas, apkārtnē pieejamas stāvvietas - Pieejamas visas nepieciešamās komunikācijas - Var tikt veikta telpu plānojumu
transformācija - Sakopta un skaista ēka Zvaniet un vienosimies par ērtiem apskates laikiem.
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Attēli
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Objekts kartē

SIA “BALTIC EXPERT”
Adrese: Brīvības iela 47,
Rīga, LV-1010;

Vien. reģ. Nr. LV40103223094
Swedbank
Nor. konts:
LV17HABA0551024920466

Tel.: 67240955
Fax: 67240954
E-mail: info@balticexpert.lv
www.balticexpert.lv

Šo piedāvājuma bukletu ir izveidojis SIA "Baltic expert", šī īpašuma apskate, kā arī visas pārrunas par īpašuma iegūšanu
savā valdījumā vai lietošana noris ar SIA "Baltic expert" starpniecību. Šim piedāvājuma bukletam ir tikai informatīva
nozīme un tas ir sagatavots, lai iegūtu pamatinformāciju par piedāvājamo īpašumu un SIA "Baltic expert" neuzņemas
atbildību par precīzu informācijas pareizību. Visas bildes, plāni, izmēri un attālumi ir tikai informatīva satura un dabā tie
var atšķirties. Šis piedāvājuma buklets nevar būt par pamatu līguma detaļām un nosacījumiem. Autortiesības uz
informāciju, bildēm, plāniem utt. pieder SIA "Baltic expert" un to izmantošana bez SIA "Baltic expert" atļaujas ir
aizliegta.
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