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BH Rent Obsługuje firmy z Olivia Business Centre i Alchemia, dając ich 
pracownikom miejsce do odpoczynku po pracy we własnym mieszkaniu 

Wysoki standard                    
Tylko nowe apartamenty w pełni 

wyposażone i nowocześnie urządzone

Atrakcyjna lokalizacja               
Do 1000 m od Centrum Biznesowego

Elastyczne terminy          
wynajem od 1 dnia do 1 roku



Firma może bezobsługowo zapewnić pracownikowi 
zamieszkanie dzięki:

Elastycznej Formie płatności        
przelew / płatność kartą / preautoryzacja / 

Doświadczeniu w wynajmie 

korporacyjnym                                         
12 lat obsługujemy wynajem i firmy

Standardzie Hotelowy 
Apartamentu  pościel, ręczniki, 
wyposażenie kuchni





wiecej filmów na stronie: https://bhrent.pl/galeria-video/

http://www.youtube.com/watch?v=7oRURQnOu8A
https://bhrent.pl/galeria-video/


STUDIO 3 POKOJE2 POKOJE

4 POKOJE 5 POKOI

wszystkie apartamenty dostępne na: https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/

https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/


Nowa Lęborska Kwartał Uniwersytecki Harmonia Oliwska

Idea Cztery Oceany Apartament Grottgera

wszystkie apartamenty dostępne na: https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/

https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/






https://mpembed.com/show/?m=MYzLAsZjEDd&image=https://bhrent.pl/wp-content/uploads/2018/05/BHR_LOGO_60h-1.png


1200 
gości

obsłużonych 
w 2019 roku

100 mieszkań
w Gdańsk Przymorze i 

Oliwa w nowym 
budownictwie



“Apartament w 100% spełnił moje oczekiwania. 
Wszystko wyglądało identycznie jak na zdjęciach. 
Miło, czysto przytulnie. Bardzo blisko stacja SKM, z 
której w 15 minut można się samemu bawić w 
centrum Gdańska i nie tylko. Dobry kontakt z 
właścicielką. Polecam;)”

“Apartament urządzony teraz nowocześnie, 
wyposażony we wszystkie potrzebne sprzęty, 
wygodny parking, bardzo dobry kontakt z 
właścicielką, blisko do SKM oraz do wielu sklepów, 
kawiarni i barów. Mieszkało się bardzo wygodnie, 
żal było się wyprowadzać"

~ Jarecki
Polska

~ Hanna
Polska

Opinie naszych klientów
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wszystkie apartamenty dostępne na: https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/

https://bhrent.pl/apartamenty-filtr/
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Wynajem Krótkoterminowy od 1 doby do 30 dni
=  1 doba od 150 zł netto *

Wynajem Średnioterminowy od miesiąca do 3 miesięcy
=  miesiąc od 3000 zł netto *

Wynajem Długoterminowy od 4 miesięcy do roku
=  miesiąc od 2500 zł netto *

*cena zależna jest od zakresu usługi, terminu rezerwacji,  typu apartamentu
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Jesteśmy zespołem zajmującym się korporacyjnym 
wynajmem nowych apartamentów na terenie Gdańska. W 
pracy dajemy  z siebie 100%, aby goście byli zadowoleni z 
naszych usług. 

Rozumiemy potrzeby klientów i to sprawia, że jesteśmy 
w stanie sprostać ich wymaganiom. Stawiamy na dobre 
relacje, dzięki czemu zaufały nam firmy z całego Trójmiasta.

zobacz więcej

https://bhrent.pl/o-nas-2/
https://bhrent.pl/o-nas-2/


właściciel

https://bhrent.pl/wspolpraca/

