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Descriere
Suprafata cca 4000 mp dispusa pe S+P+2. Seif blindat la subsol + lift
pentru valori. Evaluare la zi, constructie din 1993. Finisaje la standarde
inalte, retea calculatoare, sistem centralizat de incalzire si aer
conditionat, 4 grupuri sanitare /nivel.
Teren 1290 mp, deschidere 18 m, parcare publica (sau subsolul se
poate transforma in garaj pt.15 masini).

Descrierea localizării

FBS Assets Brasov 500102 Brasov, 15 Noiembrie 86

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 99 m2

500102 Brasov, 15 Noiembrie 86

Birou disponibil:

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 99 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : -

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -

Spațiu birou minim de
închiriat :

99 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/53/89477983bf2046a8a27dfa7dc17ccb5bc156098a.jpeg 


Servicii

De vanzare, in centrul civic, cladire birouri, S+P+2, partial ocupata (87%),
incasari anuale din chirii 350.000 euro. Pret atractiv..

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 15 locuri -

Bancă Cafenea Zonă comercială Fitness
Parcare publică Showroom Parc în apropiere Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/fbs-assets-brasov


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Tavan fals Spații de depozitare la subsol

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Lift
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