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Descriere
Imobilul se desfasoara pe D+P+7 etaje.
P+3 este proprietatea Generali folosite ca birouri de societatea de
asigurari.
- Fiecare etaj are o suprafață de 375 mp construită și un spațiu util de
300 mp.
- Clădirea este construită în 1995 și are funcții de birouri.
- Ascensor OTIS este de 9 stații (subsol, P + 7 etaje)
- Încălzire centrală cu gaz și rezervor diesel
- Recepția zilnică 07-21
- Rețea de calculatoare
- Split de aer condiționat

Generali Calea Plevnei 53 10223 București, Calea Plevnei nr. 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

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

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m
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10223 București, Calea Plevnei nr. 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

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

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 120 m
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Preț vânzare: 1800000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2400 m

Birou disponibil : 900 m

Birouri de închiriat : 300 m
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- 15 locuri de parcare disponibile (închiriere pe termen lung)
- etajul 7 a fost construit în 2012 și are o vedere perimetrică asupra
orașului prin suprafețe mari de sticlă.
- încălzirea la etajul 7 este separată de restul casei și este asigurată de
un perete central pe convecție cu gaz.

Imobilul este intabulat, fara sarcini si tranzactionabil imediat.

Descrierea localizării
Imobilul este situat in Calea Plevnei 53 (intersectie cu str. Berzei) langa
terenurile de tenis.Imobilul are acces la metrou, mijloace de transport in
comun si de asemenea acces auto facil si posibilitati de parcare pentru
vizitatori.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

120 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 63%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 15 locuri 100 € + TVA

Subsol 2 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1995

file:///calculator-chirie-birouri/generali-calea-plevnei-53


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Anul renovării: 1 ianuarie 2012

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Cafenea

Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială
Florărie Hair Stylist Hotel Centru medical
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Parc în apropiere Transport public
Benzinărie

Finisaje de calitate Spații de depozitare la subsol Cameră server Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Contoare individuale Contoare

Jaluzele uniforme Geamuri termopan Uși din lemn Ferestre care se deschid

Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie



Lift
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