
Homepage /  Clasa B / Baneasa Business Center

Descriere
• Baneasa Business Center este o cladire de birouri din zona de nord a
Bucurestiului, care va ofera un mediu de lucru la cele mai moderne
standarde din Romania.

Descrierea localizării
Proprietatea este situata in zona cu mai multe dezvoltari de birouri din
nordul Bucurestiului. Cladirea are o amplasare prominenta si o
vizibilitate excelenta, cu accesibilitatea buna catre centru si ambele

Baneasa Business Center 011665 București, Baneasa Business Center

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

011665 București, Baneasa Business Center

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9727 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 330 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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aeroporturi internationale cu masina sau cu numeroase linii de autobuz
si de tramvai.

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,75 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 88 locuri -

Subsol 45 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2002

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Baneasa-Business-Center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: LG, Volksbank Leasing, Bosch
Siemens (BSH), Fresenius, Hunt Oil,
Enereco

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Hotel
Centru medical Parcare publică Farmacie Restaurant
Parc în apropiere Transport public

Tablou de distribuție Mochetă HVAC Detectoare de fum/incediu
Tavan fals Compartimentare Fibră optică Podea înălţată
Sprinklere Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Power generator
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