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Descriere
Romana este o nouă și captivantă dezvoltare de birouri care oferă spații
moderne de la Piata Romana, una dintre cele mai eminente zonele ale
orașului. Aceasta semnificativă cladire de birouri este situat în
apropiere de toate bulevardele centrale, bucurându-se de acces la
metrou (statia Piata Romana).

Descrierea localizării
Imobilul de birouri este situat in Piata Romana, una dintre cele mai

Romana Offices București, Bd. Dacia 20

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 362 m2

București, Bd. Dacia 20

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Romană, Bd. Dacia

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2460 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 362 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 362 m2
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importante noduri rutiere din centrul orașului, ceea ce asigură legături
excelente la toate liniile majore de transport ale capitalei.

închiriat :

Coeficient Add-on: 12.6 %

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 34 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Cinema
Hotel Farmacie Agentie de turism

Sprinklere Mochetă Tablou de distribuție Podea înălţată
Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Tavan fals Fibră optică

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Lift
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