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Descriere
Spatiu in suprafata totala de 313 mp, suprafata inchiriabila 300 mp.
Spatiul ocupa intregul etaj 3 al unei cladiri dispusa pe subsol, parter si
trei nivele.
Cladirea este pozitionata stradal pe Bd. Aerogarii, dispune de parcare
proprie, spatiul avand rezervate 5 locuri de parcare(2 fixe si 3 mobile).

Descrierea localizării
Cladirea este situata stradal pe Bulevardul Aerogarii, la coborarea de pe

Spatiu birouri Aerogarii 014052 București, Aerogarii

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m
Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

313 m
Spațiu birou minim de închiriat: 313 m
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014052 București, Aerogarii

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m
Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

313 m
Spațiu birou minim de închiriat: 313 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 313 m

Birou disponibil : 313 m

Birouri de închiriat : 313 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 313 m2
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podul Aviatiei, peste drum de hotel Phoenicia. Accesul se poate face cu
tramvaiul 5 sau autobuzul 131,301 si 335.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8 €/m /lună

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: Magazinul Picollo in spatiul

file:///calculator-chirie-birouri/spatiu-birouri-aerogarii


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

comercial de la parter si etajul unu.
Data center la etajul doi.

Spălătorie auto Zonă comercială Hotel Spălătorie
Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială Centru comercial
Dusuri Supermarket Parc în apropiere Transport public
Parking included in rent

Tavan fals Fibră optică Sistem antiincendiu Izolare fonică
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Detectoare de fum/incediu Finisaje de calitate Designul atractiv al zonelor
comune

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Administrație și management
proprietate

Pază Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Lift
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