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Descrierea localizării
<p>Domus II este situat în centrul oraşului şi este uşor accesibil cu
toate mijloacele de transport în comun (cea mai apropiata staţie de
metrou, Eroilor, fiind amplasata la distanta de 10 minute de mers pe
jos). Palatul AFI Cotroceni şi Magazinul Unirea sunt accesibile în 5-7
minute cu maşina.</p>

Domus II București, Str. Stirbei Voda 114-116

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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București, Str. Stirbei Voda 114-116

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Cismigiu, Știrbei Vodă

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2400 m

Birou disponibil : 400 m

Birouri de închiriat : 258 m

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

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 83%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 14 €/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 2 locuri 100 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2014

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Domus-II


Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Detectoare de fum/incediu Tablou de distribuție Mochetă Sistem antiincendiu
Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Sistem de alarmă
Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Power generator

Lifturi de mare viteză
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