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Descriere
ALEGE INTELINGENT!
Raport excepţional între preţ, dotări şi locaţie
Beneficiu concret - economie a costurilor lunare raportate la energia
folosită • Resursă esenţială - parcare generoasă alocată suprafeţelor
închiriate.
Versatilitatea a stat la baza proiectului acestei clădiri. Posibilitatea
creării unui mixt de spaţii cu suprafeţe diferite sau păstrarea unui spaţiu
amplu deschis fără să fie afectată calitatea mediului de lucru.
Preturile de inchiriere (NU SE PERCEPE TVA)
<p><strong>LUCREAZĂ ÎN SIGURANŢĂ!</strong></p>
<p>• Siguranţă seismică - Cladirea realizata corespunde celor mai
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Costuri întreținere: -
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3.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 5 m
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Preț vânzare: 3500000M €

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Pipera-Tunari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3500 m

Birou disponibil : 3.500 m

Birouri de închiriat : 3500 m
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stricte norme de siguranţă seismică în vigoare.</p>
<p>• Mediu de lucru sănătos - Toate spaţiile de lucru sunt luminate
natural şi beneficiază de aport de aer proaspăt.</p>
<p><strong>Caracteristici tehnice</strong></p>
<p>• Faţadă din sticlă termoeficientă cu perete cortină la exterior</p>
<p>• Tavan casetat cu sistem de iluminat incorporat</p>
<p>• Sistem modern de încălzire şi climatizare centralizat</p>
<p>• Instalaţie de detectare şi prevenire a incendiului</p>
<p>• Pază 24 h.</p>

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

5 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007
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Servicii

Anul renovării: -

Chiriași: -

Bancă Buticuri Cafenea Spălătorie auto
Centru de conferinte Fitness Hotel Centru medical
Farmacie Restaurant Zonă comercială Showroom
Supermarket Wellness & Spa Parc în apropiere Benzinărie
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