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Descriere
1. GENERALITATI. Imobilul este situat în Municipiul Bucuresti, Sector 1,
str. Slt. Zaharia nr. 22, pe un teren în suprafatã de 190 m.p. Clãdirea
este din cãrãmidã si beton, cu acoperis din tablã de tip lindab, cu
amprenta la sol de 120 m.p. si cu suprafata utilã totalã de circa 300 m.
p. 
Vila a fost construitã in anul 2001 si complet renovatã în 2013, atãt în
interior, cât si în exterior; are anvelopã exterioarã izolanta termic,
ferestre cu rame de PVC si geamuri termopan – toate de foarte bunã
calitate. 
2. UTILITATI. Existã o centralã termicã modernã pe gaze, care asigurã
atât încãlzirea întregii clãdiri, cât si apa caldã menajerã.

VILA PASAJUL BASARB 11284 București, str. Slt. Zaharia nr. 22, sector 1,
Bucuresti

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

127 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

11284 București, str. Slt. Zaharia nr. 22, sector 1,
Bucuresti

Birou disponibil:

127 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 300 m

Birou disponibil : 127 m

Birouri de închiriat : -
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2
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Sunt prevãzute aparate de aer conditionat, repartizate uniform în toatã
vila. 
Existã doua racorduri trifazate, contorizate separat, cu disdtributie
monofazatã, cât si conexiuni de telefonie fixã / fax, internet, intranet,
cablu TV.
3. FINISAJE. Acestea sunt moderne si de cea mai bunã calitate: gresie,
faiantã, parchet laminat, balustrade din inox, copertina elegantã la
intrarea în vilã, etc. 
4. STRUCTURA. 
Se pot închiria, numai împreunã, urmãtoarele nivele ale vile:
- Etajul 2, de 77 m.p., cu 3 încpãperi decomandate, douã grupuri
sanitare (unul cu dus), paliere spatioase si 3 terase închise (total 22
m.p.).
- Podul mansardat de circa 50 m.p. , spatiu deschis, amenajat ca birou.
Aceste nivele se închiriazã nemobilate, mobilierul din fotografii fiind
ilustrativ,
la o chirie lunarã avantajoasã. 
5. UTILIZARE Spatiul se potriveste mai ales pentru birouri, laboratoare,
cabinete medicale sau alte folosinte asemãnãtoare.

Descrierea localizării
BUCURESTI SECTOR 1 ZONA B-DUL GRIVITEI – PASAJUL BASARAB
Propietatea este situatã într-o zona relativ centralã, dar totusi foarte
linistitã, cu numeroase mijloace de transport în comun (statie de
metrou, statii de autobus si terminal (hub) de transport la circa trei
minute de mers pe jos. 
In apropiere se gãsesc multe magazine, scoli, grãdinite, farmacii, etc.

Spațiu birou minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 58%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2001

Anul renovării: 1 ianuarie 2013
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Chiriași: Parterul si etajul 1 sunt deja
închiriate unei firme de tehnicã
medicalã (birouri).

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială
Servicii de curierat Florărie Hotel Spălătorie
Centru medical Magazin de presă Parcare publică Farmacie
Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială Centru comercial
Supermarket Agentie de turism Magazin de vinuri Parc în apropiere
Transport public

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

HVAC Încălzire centrală Finisaje de calitate
Izolare fonică

Geamuri termopan Ferestre care se deschid
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