"Vi hjälper dig till din nya lokal"
Sök lokal

Flyttjänster

Checklistan Hyresnivåer

Annonsera Kontakta oss

Kungstorget 8
Information

Alla lediga lokaler från Wihlborgs
Fastigheter AB
ID: 295046
Företag:
Wihlborgs Fastigheter AB
Hemsida:
http://www.wihlborgs.se
Typ av lokal:
Kontor
Yta:
680m²
Stad: Helsingborg
Stadsdel: Centrum
Adress: Kungstorget 8

Kontaktuppgifter
Peter Siroky
042-490 46 36
Maila mig
Helsingborg, Centrum, 680m²

Extra
Kommunikationer

Intresseanmälan

Helsingborgs absolut mest centrala läge med alla kollektiva transportsätt (tåg, buss och båt)
i fastigheten. För den bilburne finns självklart även möjlighet till parkering, både korttid och
långtid. Det finns även bilpool i fastigheten. Hyresgäster i fastigheten har även tillgång till ett
låst cykelgarage med omklädningsrum och dusch.

Service

Alla bilder (2)
Skicka till mail
Visa på karta

Här finns alla citys fördelar med ett stort utbud av lunchställen, kaféer, banker, och möjlighet
till shopping i någon av Helsingborgs många butiker.

Dela faktabladet
Skriv ut

PDF-dokument

Spara som PDF

Omöblerad
Möblerad

RSS

Övriga Sverige

Kontakta oss

Få senaste lokalerna direkt i din
mobiltelefon, mailklient eller annan RSSläsare.
Lokalfeeden »

Testa någon av våra andra sajter för
lokaler!
LokalerStockholm.se »
LokalerGöteborg.se »
Lokalnytt.se »

Lokalförlaget i Göteborg AB
Trädgårdsgatan 1
411 08 Göteborg
info@lokalnytt.se
Om licenser och cookies »

LokalerÖresund.se är det självklara valet för dig som söker lediga lokaler i Öresundsregionen. Vare sig det gäller kontorslokaler, butikslokaler eller
lagerlokaler. Kort sagt; vill du hyra kontor, butik eller lager i Öresundsregionen har du kommit rätt!
Och om du är fastighetsägare med lokaler att hyra ut i Öresundsregionen är det hit du ska vända dig. Vi har lång branscherfarenhet, ett högt anseende
på marknaden och ett mycket brett kontaktnät. Med andra ord så når du helt rätt målgrupp om du marknadsför dina lediga lokaler här på
LokalerÖresund.se.
Genom att använda vår webbtjänst godkänner du vår vår Integritetspolicy.
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