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Vilniaus verslo centrai
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BC 12

BC 2000

Palangos g. 4

Pirklių klubas

Adresas J.Jasinskio g. 10, 12
Statybos metai 2012 m.
Naudingas plotas 2.200 m2

Parkavimo vietų skaičius 63
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: 2012 metais įrengtas verslo centras. 
Šiuo metu užimtumas siekia 100%.

Adresas Jogailos g. 4
Statybos metai 2001 m.
Naudingas plotas 13.500 m2

Parkavimo vietų skaičius 190
Klasė A
Nuomos kainų intervalas 43-45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: tai ekonominės klasės administra-
cinis pastatas, kurio privalumai - patogi vieta ir prieinama 
kaina.

Adresas Palangos g. 4
Statybos metai 1975  m.
Naudingas plotas 7.150 m2

Aukštų skaičius 4
Klasė B
Nuomos kainų intervalas 22 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: vienas moderniausių A+ klasės verslo 
centrų. Šiuo metu pastate yra galimybė nuomotis patalpas nuo 
270 iki 600 m2. 

Adresas Gedimino pr. 35
Statybos metai 2012 m.
Naudingas plotas 6.300 m2

Parkavimo vietų skaičius 74
Klasė A
Nuomos kainų intervalas 55-65 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: vienas reprezentatyviausias verslo 
centrų Vilniaus Senamiestyje, pasižymintis solidžiu nuomi-
ninkų portfeliu. Pastatas yra pilnai išnuomotas.



Rožių al. 2

V1A

Vilbra

Vytenio g. 46

Adresas Rožių al. 2
Statybos metai 2008 m.
Naudingas plotas 1.300 m2

Parkavimo vietų skaičius 31
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 40-45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: 2008 metais atliktas kapitalinis re-
montas. Pastatas išsiskiria erdviais kabinetais, sutvarkyta 
aplinka, turi uždarą vidinį kiemą. Šiuo metu išnuomota 50% 
pastato patalpų. 

Adresas M.Valančiaus g. 1
Statybos metai 2008 m.
Naudingas plotas 2.237 m2

Parkavimo vietų skaičius 37
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 40-45 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: verslo centras pasižymi aukštu už-
imtumu. Šiuo metu yra galimybė nuomotis patalpas nuo 140 
iki 500 m2.

Adresas Švitrigailos g. 11B, 11H, 11M
Statybos metai 2004 m., 2007 m., 2008 m.
Naudingas plotas 11.150 m2

Parkavimo vietų skaičius 400
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 25-35 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: vienas moderniausių B+ klasės verslo 
centrų. Šiuo metu pastate yra galimybė nuomotis patalpas nuo 
270 iki 600 m2. 

Adresas Vytenio g. 46
Statybos metai 2012 m.
Naudingas plotas 2.000 m2

Parkavimo vietų skaičius 60
Klasė B+
Nuomos kainų intervalas 30-35 Lt/m2

NT Brokerio komentaras: pastatą iš kitų išskiria rami aplinka 
ir gražus gamtovaizdis. Biurų užimtumas didelis, tačiau nuo-
motis patalpas galimybė yra.



Mano specializacija – administracinės paskirties patalpos Vilniaus mieste. Esu orien-
tuota į kokybišką darbą siekiant užsibrėžtų tikslų, todėl po kokybės ateina kiekybė. 
Atkaklumas, motyvacija, žinios, sukaupta profesinė patirtis bei derybiniai įgūdžiai,  
padeda mano klientams ne tik sutaupyti laiko, bet ir finansinių išteklių.

Kiekvieną dieną dirbu su įvairiausiais klientais, kurių poreikiai neapsiriboja – plotas, 
vieta, kaina. Kas svarbiausia šiame darbe? Ieškoti alternatyvų, įsiklausyti ir suprasti 
kliento poreikį. Esu aktyvi šioje rinkoje, todėl žinau, kokia situacija yra verslo cen-
truose bei administraciniuose pastatuose. 

Skambinkite ir aš prisidėsiu prie Jūsų verslo plėtros.

Kartu mes galime padaryti daugiau!

 „Solid Real Advisors“ yra komercinio nekilnojamojo turto profesionalų kompanija, teikianti paslaugas Lietuvoje veiklą vykdan-
čioms įmonėms bei fiziniams asmenims. 

Klientams teikiame platų komercinio nekilnojamojo turto paslaugų spektrą: nuo išsamių rinkos tyrimų, įvairaus pobūdžio ana-
lizių, visų tipų nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugų, iki konsultacijų strateginiais klausimais bei klientų turto valdymo. 
Kartu su partneriais galime pasiūlyti visas nekilnojamojo turto paslaugas, kurių gali prireikti turto gyvavimo cikle. 

Aukštą paslaugų kokybę ir sėkmingą ilgalaikį bendradarbiavimą su klientais užtikrina mūsų požiūris į  savo darbą - tik suvokda-
mi kliento strateginius verslo tikslus galime pasiūlyti ir įgyvendinti optimalius nekilnojamojo turto sprendimus.  
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Nekilnojamojo turto konsultacijos Tarpininkavimas


