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Descriere
EKA Business Center este o clădire de birouri cu o suprafaţă de birouri
modernă închiriabilă de aproximativ 2.200 mp repartizată pe 7 niveluri,
iar fiecare etaj având o suprafaţă medie de 400 mp. Fiecare etaj poate fi
accesat prin intermediul scărilor sau utilizând lifturi panoramice.
Clădirea beneficiază de ferestre care se pot deschide, precum şi de alte
dotări moderne, de pildă sistem modern de HVAC Daikin şi Viessman.

Descrierea localizării

Eka Business Center București, Str. Nicolae Caramfil 87

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. Nicolae Caramfil 87

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Aurel Vlaicu, Nicolae Caramfil

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2800 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Eka Business Center este situat pe strada Nicolae Caranfil, la o distanţă
de câtevă minute de mers pe jos de Parcul Herăstrău. Cea mai
apriopiată staţia de metrou este Aurel Vlaicu, la distanţă de 5 minute de
mers pe jos. La ambele aeropurturi se poate ajunge cu maşină în 15
minute.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 22 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Farmacie

Detectoare de fum/incediu Mochetă Compartimentare HVAC
Tablou de distribuție Fibră optică Tavan fals Podea înălţată

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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