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Descriere
Budişteanu Office building oferă spre închiriere spaţii birouri moderne,
de clasa A.

Descrierea localizării
Budisteanu Office Building se poate lăuda de o locatie centrala, la o
distanta de numai 100 m de Piata Victoriei, pe Strada General
Budisteanu. Cea mai apropiata statie de metrou, Piata Universitatii, este
la o distanta de aproximativ 10 minute de mers pe jos. Locatia centrala

Budisteanu Office Building București, Str. General Budisteanu 28C

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. General Budisteanu 28C

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Romană, Calea Victoriei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4000 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

Spațiu birou minim de -
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asigură acces usor către numeroase facilităţi si servicii, la distante de
cel mai mult 10 minute de mers pe jos. In imediata vecinatate a cladirii
exista o gama larga de hoteluri, cum ar fi Radisson BLU, Hilton, Novotel
si Berthelot, iar cele 2 aeroporturi bucureştene sunt situate la distanţă
de 15-20 de minute de mers cu masina.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 29 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1998

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Restaurant

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu HVAC

Recepţie Pază

Lift
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