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Descriere
Spatiu de inchiriat in suprafata totala de 18mp.

Spatiul este situat la et 3 in cladire de birouri D+P+4E si este disponibil
imediat 

Chiria poate fi cu sau fara TVA in functie de cum se doreste.

Spatiul are o suprafata totala de 18mp si consta intr-o incapere (din
totalul de 5 birouri de pe etaj) 

Titulescu 48 011136 București, Nicolae Titulescu 48

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.33 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună
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Birou disponibil :

18 m
Spațiu birou minim de închiriat: 18 m

2

2

011136 București, Nicolae Titulescu 48

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.33 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună
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Birou disponibil:

18 m
Spațiu birou minim de închiriat: 18 m
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De la proprietar

Doina Simion
Danil Development
+40 77 127 0618

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar

Geodate
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Spatiul dispune de aer conditionat, incalzire , iluminat, prize internet,
finisaje moderne (din 2020). 

Este foarte luminos cu ferestre largi, 
Pe fiecare etaj cladirea dispune de bucatarie mobilata si utilata cu loc
pentru luat masa precum si de grupuri sanitare (2 cabine de toaleta ). 

Cladirea beneficiaza de un hol de intrare luminos si finisat modern, lift
pentru 8 persoane, interfon wireless, monitorizare cu firma specializata
de paza, sistem de alarma, sistem detectie incendii

Descrierea localizării
Cladirea de birouri este situata pe sos Nicolae Titulescu nr 48, in
apropiere de Piata Victoriei

Transport public in zona Metrou Piata Victoriei, Metrou Gara de Nord,
Metrou Gara Basarab

Zona rezidentiala si comerciala

Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Piața Victoriei, Nicolae Titulescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1400 m

Birou disponibil : 18 m

Birouri de închiriat : 18 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

18 m

Coeficient Add-on: 20 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare

file:///calculator-chirie-birouri/titulescu-48


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1997

Anul renovării: 1 ianuarie 2020

Chiriași: Firme avocatura Notariat Firma
consultanta imobiliara Cabinet
estetica medicala Broker credite
Broker asigurari Cabinet consultant
nutritie

Transport public

Sistem de alarmă Spații sociale Încălzire centrală Finisaje de calitate
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Compartimentare Control acces Sistem antiincendiu
Designul atractiv al zonelor
comune

Tablou de distribuție Detectoare de fum/incediu
HVAC



Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Contoare individuale Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Uși din lemn

Chicinete complet echipate Administrație și management
proprietate

Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază

Lift
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