
Homepage /  Clasa B / Caramfil Business Center

Descriere
Clădire de birouri situată în zona nordică a oraşului cu acces excelent la
mijloace de transport în comun şi la numai 15 minute cu maşina din
centrul Bucureştiului, repartizată pe 6 etaje.

Descrierea localizării
Caramfil Business Center este situat în zona Nordului cu acces
excelent la mijloace de transport şi la numai 15 minute cu maşină din
centrul Bucureştiului.

Caramfil Business Center București, Str. Nicolae Caramfil 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

15.3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

170 m
Spațiu birou minim de închiriat: -
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București, Str. Nicolae Caramfil 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

15.3 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

170 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Aurel Vlaicu, Nicolae Caramfil

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5000 m

Birou disponibil : 170 m

Birouri de închiriat : 170 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de -
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închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 97%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 15.3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Ventiloconvectoare cu 4 țevi HVAC Supraveghere video (CCTV) Detectoare de fum/incediu
BMS

Pază Recepţie

Additional power supply from
generator

Lift
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