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Natpoll Business Center 

to biurowiec klasy B położony  
w południowej dzielnicy Warszawy – 
Ursynowie, przy ulicy Migdałowej 4,  
w odległości 600 m od najbliższej stacji 
metra Natolin. Dzieli go zaledwie 12 km 
od centrum Warszawy i tylko 7 km  
od Międzynarodowego Lotniska Okęcie.  
Dzięki bliskości trasy szybkiego ruchu 
(mniej niż 4 km), lokalizacja ta 
charakteryzuje się bardzo dobrym 
skomunikowaniem zarówno z 
pozostałymi częściami stolicy, jak i 
odległymi częściami kraju. Jest to więc 
miejsce idealne także dla działalności o 
zasięgu interregionalnym. 
 

 



 

 

 
 
 
Budynek o prostej bryle, bardzo dobrym standardzie 
wykończenia, posiadający wszelkie udogodnienia takie jak 
klimatyzacja, okablowanie, ochrona 24/7, kontrola dostępu.  
dostępność parkingów jest dodatkową zaletą Kompleksu. 
 
  

 
 
Opłata eksploatacyjna pokrywa koszty: 

 Utrzymanie budynku 

 Sprzątanie powierzchni wspólnych 

 Całodobowa ochrona 

 Zużycie mediów na pow. wspólnych 

 Wywóz śmieci 

 Zarządzanie 

 Ochrona przeciwpożarowa 

 Podatek od nieruchomości 

Dzięki światłowodowym łączom w całym obiekcie można również korzystać z dostępu do szybkiego, 
bezprzewodowego i przewodowego Internetu. Nad bezpieczeństwem budynku czuwa całodobowa ochrona. 

Natpoll Business Center to przede wszystkim: 

 Bardzo wysoka jakość oferowanych usług 

 Wokół biurowca znajduje się wiele otwartych przestrzeni i terenów zielonych, co pozwala na przyjemne 
oderwanie się od pracy podczas przerwy na lunch, a czego nie można znaleźć przy innych biurowcach 
zlokalizowanych w ścisłym centrum Warszawy 

 Oferowane powierzchnie dostępne są w formie modułów dzięki czemu ich wielkości mogą być elastycznie 
dopasowywane do potrzeb najemców 

 Cicha i spokojna okolica pozwala skupić się na pracy z dala od zgiełku miasta 

 W biurowcu znajduje się bufet, apteka, przychodnia, bank oraz bankomat. W niedalekiej okolicy znajdziemy 
też agencję ubezpieczeniową, pocztę, sklepy i punkty gastronomiczne 

 Doskonałe skomunikowanie z resztą miasta i innymi częściami kraju, dzięki bliskości tras szybkiego ruchu  

 Stacja metra znajduje się w odległości 600 m 

 Blisko 300 miejsc parkingowych przed budynkiem i sąsiedztwo parkingów publicznych 

 Specjalny parking dla rowerów 

 Szkoły, przedszkola i żłobki w sąsiedztwie 

 

Charakterystyka budynku 
14 000 m2 Powierzchnia całkowita 

4 Liczba budynków 

3 Liczba pięter 

1100 m2 Powierzchnia typowego piętra 

7 % Add-on factor 

283 Liczba miejsc parkingowych 

dostępne Sale konferencyjne 

Wyjściowe warunki najmu 
Czynsz za biuro 

 
Czynsz za pow. usługową 
 

54,00 PLN/m2 przy umowie 5-letniej 
 
66,00 PLN/m2, z możliwością obniżenia 
do 44,00 PLN/mkw 

Opłata za utrzymanie 22,00 pln/m2 bez rocznego rozliczenia 

Parking 
155,00 PLN/miejsce zew. 
440,00 PLN/garaż 

Dodatkowe opłaty 
zużycie energii elektrycznej, woda, 
ogrzewanie 

Standard wykończenia 
powierzchni 

malowanie, wykładziny, oświetlenie, 
glazura, terakota, armatura i ceramika 
łazienkowa, ściany, drzwi, okna uchylne, 
klimatyzacja 

Okres najmu Do negocjacji 

Indeksacja Styczeń każdego roku 



 

 

 

Natpoll to miejsce dla każdego rodzaju działalności, od biurowej, przez działalność handlowo-usługową aż po 
najbardziej wyspecjalizowaną działalność medyczną, czego dowodem jest różnorodność Najemców tego 
kompleksu, wywodzących się m.in. z branży medycznej, badawczej, budowlanej, energetycznej, IT , 
kosmetycznej, logistycznej, public relations, konsultingowej. 

 

                                        

Natpoll posiada ofertę dla zróżnicowanych grup klientów, zarówno poszukujących dużych, samodzielnych 
powierzchni biurowych, jak i start-upów poszukujących małych wyposażonych serwisowanych biur, a także 
najemców lokali handlowo-usługowych. W budynku dostępne są sale szkoleniowe na wynajem, miejsca 
parkingowe dla gości i wiele innych udogodnień  

Więcej na www.natpoll.com.pl  

http://www.natpoll.com.pl/

