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Descriere
Neocity Business Center combină facilităţile oferite de clădire de birouri
de clasă A cu ambianţa prietenoasă a unei cafenele-restaurant
amplasată la parter şi atmosfera plăcută de lucru. Clădirea va avea o
suprafaţă desfăşurată de aproximativ 44 000 mp, oferind aproximativ
34 000 mp pentru spaţii birouri şi aproximativ 2 600 mp pentru spaţii
comerciale. Conceput în forma literei "L", Neocity Business Center este
alcătuit din 2 corpuri interconectate (paralele cu şoseaua Pipera Tunari)
şi un corp independent. Clădirea va avea 2 niveluri de parcare
subterană, parter şi 11 etaje. Fiecare etaj va dispune de o suprafaţă
deschisă de 3 200 mp (parter - etaj 8) şi 2 700 - 2 950 (etajele 9 - 11)

Neocity Business Center București, str. Ion Ionescu de la Brad 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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București, str. Ion Ionescu de la Brad 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

15 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de birouri : 1500 m

Birou disponibil : 1.500 m

Birouri de închiriat : 1500 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Neocity Business Center, format din trei corpuri contectate, va fi situat
în zona Pipera, una dintre cele mai dinamice zone de birouri din
Bucureşti. Aici se dezvoltă în prezent o multitudine de proiecte pentru
construirea de spaţii de birouri.

Spațiu birou minim de
închiriat :

80 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 15 €/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 - -
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