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Descriere
Imobil de birouri clasa A, cu o suprafata inchiriabila de 2400 mp,
impartiti pe 6 nivele (P+5). 

Imobilul dispune de o terasa la parter de 200 mp, de cite 2 balcoane pe
fiecare nivel si de 30 de locuri de parcare amplasate la subsol.

Cladirea e deservita de un lift Schindler cu o capacitate de 13 persoane.

Descrierea localizării

Ceasornicului 17 Office 014111 București, Str. Ceasornicului 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

14.5  -  15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

250 m
Spațiu birou minim de închiriat: 180 m
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014111 București, Str. Ceasornicului 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

14.5  -  15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

250 m
Spațiu birou minim de închiriat: 180 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Herastrau

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2400 m

Birou disponibil : 250 m

Birouri de închiriat : 154 m , 239 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Imobilul este situat pe Strada Ceasornicului, vis-a-vis de cladirile de
birouri Unicredit Leasing si Uniqa.

Locatia este ideala pentru a lua pranzul in parcul Herastrau, care se afla
la 2 minute de mers pe jos. 

Imobilul se afla la o distanta de 7 minute de mers pe jos fata de statia
de metrou Aurel Vlaicu. Zona ofera acces usor catre aeroport, Piata
Victoriei si Promenada mall precum si legaturi bune de transport catre
centrul orasului.

In apropierea imobilului se afla numeroase restaurante si
supermarketuri.

Spațiu birou minim de
închiriat :

180 m

Coeficient Add-on: 14 %

Grad ocupare: 90%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 14.5  -  15 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

36 luni

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 30 locuri 80 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2007

Anul renovării: 1 decembrie 2015

file:///calculator-chirie-birouri/ceasornicului-17-office


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: Pepco Retail, CFE Contracting and
Engineering, SavaBros, Holfin,
Speedwell, SSAB, Technology Reply.

Parcare pentru vizitatori Farmacie Oficiu poștal Centru comercial
Parc în apropiere Transport public

Finisaje de calitate Podea înălţată Detectoare de fum/incediu Izolare fonică
Sistem de alarmă Tablou de distribuție Mochetă Sistem antiincendiu
HVAC Cameră server Spații sociale Control acces pe zone
Tavan fals Compartimentare Fibră optică Supraveghere video (CCTV)
Control acces Sistem modern de

telecomunicații

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Uși din lemn Jaluzele uniforme Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi
Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate

Întreţinere şi reparaţii lifturi Deszăpezire

Alimentare dublă Generator de rezervă



Lift

Lift
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