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Lokale
Prawniczy cooworking – miejsca we wspólnocie biurowej
30.05.2019
Prawniczy cooworking – miejsca we wspólnocie biurowej, sala
spotkań z klientami, możliwość udostępnienia adresu

Wspólnota biurowa podnajmie pokój dla radcy prawnego/
aplikanta
29.05.2019
Wspólnota biurowa z udziałem Kancelarii Prawnej podnajmie pokój
dla radcy prawnego/aplikanta w kamienicy

Lokal w kancelarii (okolica ul. Lubicz)
26.04.2019

Kancelaria poszukuje podnajemcy lokalu kancelarii przy
ul. Radziwiłłowskiej (przecznica ul. Lubicz). Lokal jest przestronny

Lokal przy Rondzie Mogilskim
26.04.2019

Podnajmę w ramach wspólnoty biurowej miejsce w lokalu przy
Rondzie Mogilskim (4 minuty do sądu)

Kancelaria podnajmie 1 pokój biurowy o pow. około 22m2
12.04.2019
Kancelaria notarialna w Krakowie podnajmie radcy prawnemu lub
adwokatowi 1 pokój biurowy o pow. około 22m2 (do własnej aranżacji)
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Do wynajęcia pokój w kancelarii
07.08.2017

Elegancki pokój w kancelarii do wynajęcia na Białym Prądniku

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Miejsca we wspólnocie biurowej w Krakowie w lokalu przy
ul. Dąbrowskiego
01.04.2019
Miejsca we wspólnocie biurowej w Krakowie w lokalu przy ul.
Dąbrowskiego 20 (Podgórze). Od 15 kwietnia lokal będzie miał
pełne umeblowanie
ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Wynajmę 170m2 / 100m2 / 70m2 Lokal z wiekim tarasem na
kancelarie, biuro
27.02.2019

Wynajmę bezpośrednio nieruchomość w centrum
Krakowa na siedzibę gabinetu, kanclerii, firmy, biura,
apartament, sklep internetowy itp.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Dostępne miejsca do pracy w Coworkingu dla prawników
30.01.2019
Gabinety są w pełni umeblowane i przygotowane pod kątem RODO.
Lokal posiada wszelkie urządzenia wielofunkcyjne

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Do wynajęcia gabinet dwuosobowy
30.01.2019
Lokal znajduje się w reprezentacyjnej kamienicy przy Rynku
Dębnickim. Gabinet jest elegancki, w pełni umeblowany i
przygotowany pod względem RODO.
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