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Descriere
Aspace este potrivit pentru companii start-up cu 3 pana la 20 de
angajati care au nevoie de birouri inchise precum si pentru freelancers
care au nevoie de un birou in zona de hot-desk.

Servicii incluse: chirie, mentenanta, utilitati, receptie, internet, curatenie,
acces pe spatii comune si zona de relaxare, bucatarie, etc.

Disponbiil sali de sedinta, zona de relaxare.

ASpace Co-sharing Baneasa 013682 București, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 19-21

Cost chirie birouri (m  / lună)

20  -  35 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 12 m2

013682 București, Soseaua Bucuresti-Ploiesti 19-21

Cost chirie birouri (wst/ lună)

135 €/wst/lună + TVA

Staţii de lucru de închiriat

10 wst

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1137 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

12 m2
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Descrierea localizării
Zona Baneasa
In vecinatate puteti gasi: aeroportul, clinici private, ANAF, banci,
farmacii.
Caldirea are la parter: cantina, cafenea.
Locuri de parcare disponibile.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 20  -  35 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 20 locuri 85 € + TVA

Subsol 2 locuri 100 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2003

Anul renovării: -

Chiriași: Domeniile firmelor chiriase:
proiectare, contabilitate,

file:///calculator-chirie-birouri/aspace-co-sharing-baneasa


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

management si consultanta, vanzari,
IT etc.

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cantină Bancomat (ATM)
Cinema Zonă comercială

Centru de conferinte Servicii de curierat Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Restaurant Supermarket Parc în apropiere

Cameră server Control acces pe zone Spații sociale BMS
Sprinklere Ventiloconvectoare cu 2 țevi Tavan fals Compartimentare
Încălzire centrală Sistem antiincendiu HVAC Detectoare de fum/incediu
Designul atractiv al zonelor
comune

Izolare fonică Mochetă Spații de depozitare la subsol
Fibră optică Tablou de distribuție Finisaje de calitate

Sistem termoficare Sistem modern de
telecomunicații

Control acces

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi
Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate

Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de rezervă Power generator



Lift

Lift
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