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Descriere
Noua infatisare a imobilului a fost finalizata in 2006, Eliade Tower
oferind in prezent o noua perspectiva asupra zonei de birouri Floreasca.
Localizat in Sectorul 1, vizavi de Lacul Floreasca, imobilul ofera aproape
10,000 mp spatiu de birouri, inchiriat in proportie de 100% unor
companii internationale. Constructia incorporeaza cele mai noi
tehnologii si materiale, intr-un proiect menit sa asigure confort si
utilitate clientilor.

Descrierea localizării

Eliade Tower București, Bd. Mircea Eliade 18

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

599 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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București, Bd. Mircea Eliade 18

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Floreasca, Primaverii

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9700 m

Birou disponibil : 599 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 50 m2
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Eliade Tower este o clădire de birouri situată în Floreasca, cea mai
elegantă zonă de birouri a Bucurreștiului.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

Chiriași: GAIA, 1&1 Internet, Polisano

file:///calculator-chirie-birouri/Eliade-Tower


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Bancomat (ATM) Restaurant Transport public

Mochetă Încălzire centrală Fibră optică Tavan fals
Supraveghere video (CCTV) HVAC Detectoare de fum/incediu

Geamuri termopan

Recepţie Pază

Lift
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