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Descriere
Clădirea de birouri beneficiază de locaţia excelentă. Imobilul are
suprafaţa închiriabilă de 2.200 mp repartizată pe 7 etaje.

Descrierea localizării
Clădirea de birouri este situată în zona de Nord, cu acces direct către
Bulevardul Aerogării. Recent în zona au fost dezvoltate numeroase
clădiri de birouri mici şi de dimensiuni medii. Zonă se bucură de
apropierea parcului Herăstrau, iar cea mai apropiată staţie de metrou,

Bilciuresti Office Building București, Str. Bilciuresti 9A

Cost chirie birouri (m  / lună)

16.7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

270 m
Spațiu birou minim de închiriat: 270 m
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Birou disponibil:

270 m
Spațiu birou minim de închiriat: 270 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2000 m

Birou disponibil : 270 m

Birouri de închiriat : 270 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/15/ef210d6ab412b34ca0da2911e662080b81e0b6de.jpeg 


Aurel Vlaicu, se află 10 minute de mers pe jos. Accesul către ambele
aeroporturi este extrem de facil, ele find accesibile în 5-10 minute.

Spațiu birou minim de
închiriat :

270 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 87%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 16.7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 32 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Centru de conferinte
Hotel Centru medical

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

Ferestre care se deschid

Pază

Lift
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