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Descriere
Spatiul luminos si si cu asezare centrala are o suprafata utila de 100mp,
patru camere, din care doua camere sunt despartite printr-un glasvand.
Apartamentul este complet renovat, instalatii electrice, incalzire, apa,
retea baza-date noi, tamplarie din termopan, usi noi, gresie, faianta,
centrala proprie, PRETABIL SPATIU DE BIROURI.
Chiria 650 euro/luna, garantie 3 chirii, se emite factura.

Descrierea localizării

Spatiu Berzei 50 bis 010262 București, strada Berze 50a

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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010262 București, strada Berze 50a

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  7 €/m  + TVA

2
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Birou disponibil:

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 100 m

Birou disponibil : 100 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m2
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Servicii

Spatiu din str.Berzei, nr 50 bis colt cu str.General Berthelot, sector 1,
intersectie cu str.Stirbei Voda si bd.Dinicu Golescu

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 6  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Spălătorie auto Grădiniță Spălătorie
Centru medical Parcare publică Restaurant Supermarket
Transport public
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