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Descriere
Commons este o rețea dinamică de spații de coworking cu servicii
complete. Birourile noastre informale, precum salonul oferă fundalul
perfect pentru excelență creativă și profesională, în timp ce
comunitatea noastră vibrantă și diversă de Commoners oferă expunere
oamenilor cu idei similare din toate industriile.

Un loc de muncă bun este construit pe o platformă solidă de servicii de
birou de cea mai bună calitate - wifi-ul nostru este de cea mai mare
viteză, sălile noastre de întâlnire sunt complet echipate și boabele
noastre de cafea din America de Sud sunt prăjite manual după colț.
Obiectivul Commons este să valorifice această dorință prin crearea unei

Commons Baneasa 013685 București, Victoria Business Park, Floor 4,
Building 4,

Cost chirie birouri (m  / lună)

180  -  350 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

720 m
Spațiu birou minim de închiriat: -
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013685 București, Victoria Business Park, Floor 4,
Building 4,

Cost chirie birouri (m  / lună)

180  -  350 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

720 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Localizare: Baneasa, Piața Presei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1200 m

Birou disponibil : 720 m

Birouri de închiriat : 1200 m
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Servicii

comunități vibrante, diverse, atotcuprinzătoare Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 40%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 180  -  350 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - 10 € + TVA

file:///calculator-chirie-birouri/commons-baneasa


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Zonă comercială Servicii de curierat Parcare pentru vizitatori

Sistem termoficare Supraveghere video (CCTV) Încălzire centrală Sistem de alarmă
Sprinklere Detectoare de fum/incediu

Geamuri termopan

Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie Pază permanentă
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