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Descriere
Centrul de afaceri este alcătuit de două clădiri cu 13.000 mp de
suprafaţă totală de spaţii de birouri. Avrig 3-5 este unul dintre puţinele
proiecte de birouri dezvoltate în zona nord-estică a Bucureştiului.

Descrierea localizării
Centrul de afaceri Avrig este situat în centrul Bucureştiului, lîngă Parcul
Obor şi Primaria Sectorului 2. Accesul către şi de la locaţia este extrem
de uşor cu maşina pin zona Moşilor şi pe axe rutiere din zona, precum

Avrig Business Center București, Str. Avrig 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. Avrig 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Obor, Ferdinand

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9276 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 673 m , 431 m , 1218 m , 420 m ,
933 m , 1001 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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şi cu mojloace de transport în comun, inclusiv metrou (staţia Piaţa
Obor).

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 14 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 33 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1997

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Cafenea Bancomat (ATM) Magazin de presă Farmacie

Mochetă HVAC Sprinklere Control acces
Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV) Detectoare de fum/incediu Tavan fals
Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem antiincendiu

Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management
proprietate

Recepţie

Power generator Additional power supply from
generator

Lift
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