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Santa Marinha E São Pedro Da Afurada

Loja / comércio

299 € / Mês

12

(EUR €)

Área (m²)

Escritórios para arrendamento em Gaia ou Porto com despesas
incluidas
Arrendamento de escritórios inseridos em edifícios em Vila Nova de Gaia e no Porto.
Tratando-se de um conceito flexível e versátil o seu escritório inclui tudo o que precisa para gerir o
seu negócio desde o primeiro dia, para além de ser possível escolher como deseja trabalhar:
espaço de escritório privado, coworking, acesso ao lounge ou um escritório virtual. Pode ainda
arrendar por uma semana, um mês, ou um por um período mais longo, conforme as suas
necessidades.
No valor do arrendamento está Incluído:
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INTERNET:
Ligação Wi-Fi e Ethernet segura e de classe empresarial com uma FIREWALL integrada e acesso
em rede a impressoras.
ÁREAS COMUNS:
Todas as áreas são geridas para a sua utilização, incluindo receção, COZINHA, lounge e centro de
documentos.
TELEFONE:
O nosso serviço telefónico inclui linha telefónica com número de telefone LOCAL e serviço de
VoiceMail.
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS:
Todos os serviços básicos e serviços de escritório - desde a energia ELÉCTRICA à limpeza - estão
incluídos no preço do seu escritório.
MOBILIÁRIO:
O seu escritório está equipado com mobiliário ergonómico de elevada QUALIDADE de marcas
líderes no mercado, para que possa desfrutar de UM ambiente confortável e produtivo.
EQUIPA DE SUPORTE:
Uma equipa profissional para apoiar o seu negócio - desde a gestão das INSTALAÇÕES até ao
acolhimento na receção.
O valor do arrendamento varia consoante o número de postos de trabalho. Informe a quantidade de
pessoas e apresentamos-lhe o valor mensal.
Preço desde: 299,00 € mensais (2 pessoas).
Estilo Intemporal Imobiliária
"Focados no cliente, Orientados a resultados!"

T Gaia +351 910 871 946 | +351 221 161 946 · T Guimarães +351 911 003 070 | +351 253 775 809
· E info.estilointemporal@gmail.com
Av. da República,
1226, 5.º Frente, Vila Nova de Gaia
AMI 14561
POWERED BY casafaricrm.com

