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Descriere
Clădirea Mihai Eminescu OB este o developare mai mică care va oferi
1.200 mp de spaţii moderne de birouri.

Descrierea localizării
Clădirea de birouri este situată în centrul Bucureştiului, la distanţa de
12 minute de mers pe jos de Piaţa Romana şi staţia de metrou de acolo.

Mihai Eminescu Office
Building

București, Str. Mihai Eminescu 100

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

București, Str. Mihai Eminescu 100

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Polonă, Eminescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1200 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de -
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În zona sunt multe restaurante, iar placutul parc Ion Voinicu se află la 5
minute de mers pe jos.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12 €/m /lună + TVA

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 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Florărie
Hotel Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Transport public

Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Recepţie Pază
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