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Descriere
Imobilul are pe tot parterul un spatiu comercial unde este un
supermarket Mega Image.

Restul imobilului este compus din birouri cu intrari separate pe fiecare
nivel, ce se pot partitiona sau separa dupa dorinta chiriasilor. Spatiile au
in componenta grupuri sanitare, camera server, minibucatarie si spatii
pentru depozitare (arhiva). La ultimul nivel exista o terasa circulabila
(aproximativ 130 mp) cu acces din casa scarii. Grupurile sanitare, mini-
bucatariile, terasa exterioara si balcoanele sunt placate cu gresie, iar
birourile cu mocheta.

Expozitiei 101 București, Bdul. Expozitiei 101

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/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: Piața Presei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1990 m

Birou disponibil : 400 m

Birouri de închiriat : 205 m , 325 m , 385 m

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

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 80%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Supermarket Transport public

Control acces Cameră server Supraveghere video (CCTV) Detectoare de fum/incediu
HVAC Mochetă Sistem de alarmă Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Compartimentare

Geamuri termopan

Alimentare dublă

Lift
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