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Descriere
DESCRIERE: 
� Imobilul a fost construit in anul 1940 si in prezent se afla in curs de
consolidare, renovare si extindere. Termenul de finalizare al imobilului
este Septembrie 2018. 
� Imobilul va fi finisat si va avea destinatia de birouri. 
� Suprafata teren 415 mp 
� Suprafata total construita: 987 mp 
� Suprafata total utila: 656mp 
� 17 camere, 4 grupuri sanitare, 4 chicinete + subsol tehnic/depozitare 

Office Building - Dorobanti
Capitale

000000 București, Strada Londra

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

660 m
Spațiu birou minim de închiriat: 146 m
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000000 București, Strada Londra

Birou disponibil:

660 m
Spațiu birou minim de închiriat: 146 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Dorobanți

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 660 m

Birou disponibil : 660 m

Birouri de închiriat : 163 m , 146 m , 329 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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� 1 loc de parcare in garaj + 1 loc de parcare in curte 
� Imobilul dispune de LIFT 

INCHIRIERE IMOBIL INTEGRAL : 14.000 EURO 

1. Demisol + Parter: 
� Demisol: suprafata utila: 157.87 mp 
� Parter: suprafata utila: 171.03 mp Balcoane: 8.57 mp 
� Suprafata totala utila:328.9 mp 
� Un loc de parcare in garaj Pret inchiriere: 6.670 euro/luna 

2. Etaj 1: 
� Suprafata utila 162.36 mp 
� Balcoane 16.09 m 
Pret inchiriere: 3410 euro/luna 

3. Mansarda (h 2.7m) 
� Suprafata utila: 145.95 mp 
Pret inchiriere: 3000 euro/luna

Descrierea localizării
Imobilul este situat in cartierul Dorobanti Capitale, la intersectia
strazilor Londra si Washington. 
Imobilul se afla la o distanta de 10 min de mers pe jos fata de statia de
metrou Piata Victoriei si la o distanta de 10 min de mers pe jos fata de
Parcul Kiseleff.

Spațiu birou minim de
închiriat :

146 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 1 loc 100 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1941

Anul renovării: 1 septembrie 2018

file:///calculator-chirie-birouri/office-building-dorobanti-capitale


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri Bancomat (ATM) Hotel
Grădiniță Farmacie Centru comercial

Supermarket Parc în apropiere Transport public

Finisaje de calitate Compartimentare Sprinklere Încălzire centrală
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Spații de depozitare la subsol Cameră server

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Întreţinere şi reparaţii lifturi Îngrijirea spaţiilor verzi

Lift
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