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Descriere
CSDA Siriului, noul project al Primavera Development pentru anii 2012-
2013 va oferi chiriaşilor o multitudine de facilităţi, precum: chirii la nivel
rezonabil, săli de conferinţe şi de întâlniri, servicii de sprijin
administrativ şi tehnologii avansate de comunicare.

Descrierea localizării
În mod ideal situat în cartierul principal de birouri din Bucuresti - partea
de nord a orașului.

CSDA Siriului București, Str. Siriului 22-26

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m2

București, Str. Siriului 22-26

Spațiu birou minim de închiriat: 50 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Aurel Vlaicu, Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3617 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 46 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: Tellbridge
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Bancă Bancomat (ATM) Centru de conferinte Parcare pentru vizitatori
Transport public

Fibră optică Finisaje de calitate Detectoare de fum/incediu Control acces
Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu HVAC
Spații sociale Mochetă Tavan fals Podea înălţată

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Chicinete complet echipate Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază

Generator de rezervă

Lift
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