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Descriere
OSCAR ONE este un centru de afaceri clasa A, situat ultracentral in
Bucuresti. Cu un spatiu de birouri net de aproximativ 2875 mp

Descrierea localizării
Cladirea de birouri este situata in zona centrala a Bucurestiului, in
apropiere de Plaza Romana, de asemenea, foarte aproape de Academia
de Studii Economice și Grand Plazza "Howard Johnson" Datorită locației
sale, accesul la mijloacele de transport public este extrem de usor,

Oscar One București, Str. General Ernest Brosteanu 20

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m

2

2

București, Str. General Ernest Brosteanu 20

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Dorobanți, Bd. Dacia

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2800 m

Birou disponibil : 800 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »
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2

Spațiu birou minim de 100 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/16/9b48e5407420601767edb1a91ea9af3726e61b66.jpeg 


Servicii

inclusiv metrou (Piata Romana). închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 71%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 20 locuri -

Subsol 15 locuri -

Bancă Bancomat (ATM) Zonă comercială Spaţiu de depozitare în garaj
Transport public

file:///calculator-chirie-birouri/Oscar-One


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Sistem antiincendiu Sistem de alarmă Sistem modern de
telecomunicații

Detectoare de fum/incediu
Supraveghere video (CCTV)

Control acces HVAC Podea înălţată Mochetă
Tavan fals Finisaje de calitate

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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