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Hyperion Towers

Descriere
Hyperion Towers se află în zona cu cea mai rapidă dezvoltare din
Bucuresti, pe Bulevardul Pipera, care a fost recent reabilitat și lărgit.
Fiind la cateva minute de mers cu masina catre centrul orasului si catre
principalele centre comerciale, cladirile ofera de asemenea servicii de
transport cu autobuzul pentru chiriasi de la statia de metrou Aurel
Vlaicu, linia de metrou M2 care face legatura cu centrul orasului.

Hyperion Towers 014251 București, Sos.Pipera Tunari

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

20.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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014251 București, Sos.Pipera Tunari

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

20.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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De la proprietar

COSMO
VENTURES SRL
+40 73 130 5984

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A
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file:///
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file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0051/03/c543594a96d1eb36aa94df9691a1f76bbbef150e.jpeg 
file:///companii/-/cosmo-ventures-srl


Localizare: Pipera

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 40000 m

Birou disponibil : 20.000 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

150 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-birouri/hyperion-towers


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Subsol 450 locuri 50 € + TVATip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2008

Anul renovării: 1 ianuarie 2019

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea Parcare pentru vizitatori Spaţiu de depozitare în garaj
Transport public

Finisaje de calitate

Ferestre care se deschid

Pază permanentă Recepţie

Power generator



Lift
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