
Beata Komorowska 
beata.komorowska@2012plus.pl 
tel. 781 699 922 

mailto:beata.komorowska@2012plus.pl


LOKALIZACJA W CENTRUM MIASTA 

NIEZWYKŁE UDOGODNIENIA DLA NAJEMCÓW I ICH 

PRACOWNIKÓW 

• Dogodny dojazd, możliwość parkowania pojazdów, możliwość 

korzystania ze wszystkich środków komunikacji miejskiej, a 

także udogodnienia dla rowerzystów. 

• Możliwość korzystania z bogatej infrastruktury stadionu, 

uprawiania różnych aktywności sportowo-rekreacyjnych, 

spędzania czasu wolnego. 



WSCHÓD 
Wejście do biur 

WEJŚCIE  

TUNEL KRÓLAKA 



Kalendarz wydarzeń 2018 



WYNAJEM POWIERZCHNI – moduł 5 

OFERTA – BIURO  

• powierzchnia biurowa 149,86 mkw 

•  lokalizacja w północnej stronie PGE Narodowego 

•  z komfortowym, dostępem z powierzchni parkingu  

podziemnego 



WYNAJEM POWIERZCHNI – moduł 9 

• powierzchnia biurowa  48,98 mkw  

•lokalizacja w północnej stronie PGE 

Narodowego 

•  z komfortowym, dostępem z powierzchni 

parkingu  podziemnego 

OFERTA – BIURO  



WYNAJEM POWIERZCHNI – moduł 10 

OFERTA 

• powierzchnia biurowa 156 mkw  

•lokalizacja w północnej stronie PGE Narodowego 

•  z komfortowym, dostępem z powierzchni parkingu  

podziemnego 



WYNAJEM POWIERZCHNI – moduł 10 

OFERTA 

• powierzchnia biurowa 340,02 mkw   

•lokalizacja w północnej stronie PGE Narodowego 

•  z komfortowym, dostępem z powierzchni parkingu  

podziemnego 



PARTNERZY PGE NARODOWEGO 

Oficjalnym i wyłącznym dostawcą piwa na terenie Nieruchomości i PGE Narodowego jest firma Kompania 

Piwowarska SA z siedzibą w Poznaniu, 61 – 285, ul. Szwajcarska 11, NIP 646-03-25-155. Kompania Piwowarska 

SA na zasadzie wyłączności branżowej jest uprawniona do wskazania marek piwa sprzedawanych lub 

podawanych na terenie Nieruchomości i PGE Narodowego oraz do sprzedaży/dostawy piwa przeznaczonego do 

sprzedaży/dystrybucji na terenie Nieruchomości i PGE Narodowego. Klient jest zobowiązany do zaopatrywania się 

w piwo z portfolio Kompanii Piwowarskiej SA wyłącznie bezpośrednio od Sodexo Polska Sp. z o.o. 

Oficjalnym i wyłącznym dostawcą napojów bezalkoholowych, w tym napojów gazowanych, soków, nektarów, wody 

gazowanej i niegazowanej, napojów izotonicznych, napojów energetycznych oraz mrożonej herbaty na terenie 

Nieruchomości i PGE Narodowego jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 20, 

NIP: 524-21-06-963. Coca-Cola na zasadzie wyłączności branżowej jest uprawniona do sprzedaży/dostawy 

napojów bezalkoholowych przeznaczonych do sprzedaży/dystrybucji na terenie Nieruchomości i PGE 

Narodowego. Klient jest zobowiązany do zaopatrywania się w napoje bezalkoholowe z portfolio Coca-Cola 

wyłącznie bezpośrednio od Sodexo Polska Sp. z o.o. 

Partnerem tytularnym PGE Narodowego z wyłącznością na promocję produktów i usług z branży energetycznej 

jest firma PGE Polska Grupa Energetyczna SA z siedzibą w Warszawie, 00-496, ul. Mysia 2, NIP 526-025-05-41. 

Oficjalnym i wyłącznym Partnerem Biznesowym Sportowym PGE Narodowego jest firma – Tarmax Sp. z o.o. 

spółka komandytowa, z siedzibą w Rzeszowie 35-232, ul. Ciasna 10, NIP 8161529885, promująca markę New 

Balance. 

 

Oficjalnym i wyłącznym dostawcą napojów alkoholowych na PGE Narodowym jest firma Diageo Polska Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie, 01-208, ul. Przyokopowa 31, z wyłącznością branżową w zakresie dostawy i sprzedaży 

produktów własnych Partnera na terenie PGE Narodowego, promująca w szczególności marki Ketel One i Johnnie 

Walker Black Label. 

Oficjalnym i wyłącznym Taxi na PGE Narodowym jest korporacja Super Taxi należąca do Zrzeszenia Transportu 

Prywatnego m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 01-016, Al. Solidarności 104, posiadająca wyłączność 

branżową w zakresie promocji na terenie PGE Narodowego 

Oficjalnym dostawcą kawy na PGE Narodowym jest firma Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., z siedzibą w 

Bochni, 32-700, ul. Partyzantów 7, z wyłącznością branżową w zakresie dostawy, sprzedaży i promocji 

produktów własnych Partnera (kawy) na terenie PGE Narodowego. 



PARTNERZY PGE NARODOWEGO 


