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Descriere
Actium Business Center va propune spre inchiriere, cu disponibilitate
imediata, spatiu comercial pentru activitati de birou, plasat intr-o cladire
din Centrul Civic,(vizavi de colegiul Mesota) la etajul 1/3, cu
PANORAMA deosebita . Suprafata desfasurata este de 19 mp.
Spatiul imparte etajul cu alte 7 birouri, fiind de asemenea disponibile si
acestea, avand fiecare intre 24 si 53 mp. (Pentru detalii despre pretul
celorlalte birouri disponibile la inchiriere va rugam sa ne contactati)
Acces la baie comuna si la o terasa spatioasa.
Locuri de parcare disponibile, pe tot parcursul zilei, in fata cladirii.
Chiria lunara este 190 Euro+TVA.La aceasta se adauga un cost
aproximativ de 1,2 euro/mp util, reprezentand consumul de curent, apa,
curatenie si incalzire.

Descrierea localizării
ACTIUM BUSSINES CENTER 

Descrierea amplasamentului
Constructia este amplasata in Centrul Civic al orasului Brasov , in zona
financiar administrativa . Cladirea este finalizata in anul 2007 ,este
structurata pe patru etaje si beneficiaza de locuri de parcare.

Detalii tehnice
Fatada cladirii este prevazuta cu pereti cortina de culoare albastru-
reflexiv . 

Cladire birouri 500090 Brasov, Kogalniceanu nr 15

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

510 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m
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500090 Brasov, Kogalniceanu nr 15

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1200 m

Birou disponibil : 510 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -
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Incalzire centala pe fiecare etaj.
Instalatii de iluminat cu lumina rece.
Telefonie si internet. Cablaj interior prize telefonie, internet, radio-tv
Aer conditionat.
Lift cu vedere panoramica
Tavan fals,etc.
Peretii perimetrali sunt prevazuti cu finisaje corespunzatoare clasei lux
,exteriorul cladirii fiind placat cu granit albastru-gri, iar pardoseala
interioara pe casa scariidin granit. 
Fiecare etaj fiind independent din punctul de vedere al accesului si al
utilitatiilor .

Suprafetele pe nivel sunt urmatoarele :
Subsol – 545. mp( din care 160 mp util,restul garaje si accese)
Parter – 265. mp
Etaj1 – 330. mp
Etaj2 – 352mp
Etaj 3 – 352mp (din care 51mp terasa) 
Suprafata construita = 1844 mp

Suprafata disponibula: 480 mp amplasata pe doua etaje

Grad ocupare: 58%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: Banca Unicredit

file:///calculator-chirie-birouri/actium-business-centre


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Bancomat (ATM) Zonă comercială
Parcare publică Spaţiu de depozitare în garaj

Transport public

Mechanical ventilation Tavan fals Fibră optică Mochetă
Încălzire centrală Spații de depozitare la subsol Compartimentare Supraveghere video (CCTV)
Designul atractiv al zonelor
comune

Finisaje de calitate Izolare fonică Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem de alarmă Sistem antiincendiu

Contoare

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Geamuri termopan

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Întreţinere şi reparaţii lifturi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Lift
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