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Descriere
Centrul acoperă o suprafaţă de 5.705 mp construiţi din care 4.842 mp
utili. Clădirea include subsol, parter plus 5 etaje şi a fost livrată în
noiembrie 2003.

Descrierea localizării
Tiriac Business Center este situat în nordul oraşului, vizavi de Parcul
Herăstrău şi Lacul Herăstrău. Locul este bine servit de mijloace de
transport în comun. În zona această, preponderent rezidenţială, sunt

Tiriac Business Center București, Şos. Nordului 24-26

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,89 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Şos. Nordului 24-26

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,89 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Herastrau

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3502 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -

2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/15/b1c7795c8540783c2c0209ce33b537c5c9d56e65.jpeg 


numeroase cafenele, restaurante şi hoteluri. Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,89 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 29 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2002

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Tiriac-Business-Center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Hotel
Restaurant Parc în apropiere Transport public

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Tavan fals Fibră optică Tablou de distribuție

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază
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