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Descriere
Commons este o comunitate vibrantă, multiculturală de antreprenori și
freelanceri, care încurajează sinergiile și colaborarea între persoane cu
gândire similară din toate industriile și naționalitățile multiple.
Construit în jurul mai multor spații de coworking care oferă facilități de
birou personalizate, de înaltă calitate și, un spațiu creativ și versatil
pentru evenimente, misiunea principală a Commons este de a curata o
comunitate autentică socială și profesională.

La Commons vă puteți bucura
- Cafea gratuită
- Mic dejun gratuit de cereale joi
- Hi Speed Wifi
- Incalzi
- Aer conditionat
- Imprimantă
- Proiector
- Săli de întâlnire
- Spatiu pentru evenimente
- Birou virtual
- evenimente comunitare
- Dulapuri
- Bucătărie

Commons Unirii se află la 2-3 minute de mers pe jos până la mai multe
stații de transport public din centrul Bucureștiului.

Commons Unirii 030167 București, Str Halelor 5

Cost chirie birouri (m  / lună)

180  -  300 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

630 m
Spațiu birou minim de închiriat: 5 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1300 m

Birou disponibil : 630 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

5 m2
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Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 52%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 180  -  300 €/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 - -

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

	This site uses cookies to store information on your computer.
	Commons Unirii
	Descriere
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Parcare

	Your choice regarding cookies on this site


