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Descriere
Clădirea oferă spații generoase, suprafata inchiriabila pe fiecare etaj
este de 1.000sqm aproximativ.Centrul de afaceri beneficiaza de galerie
comerciala la parter si primul etaj, un restaurant și 3 niveluri subterane
de parcare si spatii tehnice.

Descrierea localizării
Nusco Tower este situat pe al doilea inel Bucureștiului, în partea de
nord a orașului, o zonă în plină dezvoltare. Acesta este aproape de

Nusco Tower București, Şos. Pipera 42

Cost chirie birouri (m  / lună)

16 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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2

Birou disponibil :

986 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

București, Şos. Pipera 42

Cost chirie birouri (m  / lună)

16 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

986 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera, Aurel Vlaicu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 19000 m

Birou disponibil : 986 m

Birouri de închiriat : 986 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de -
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traseul de conectare la DN 1, oferind acces ușor la cele două aeroporturi
internaționale, Baneasa si Otopeni, precum și spre centrul orașului.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 95%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 16 €/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 110 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: Oracle, Bayer, Raiffeisen Leasing,
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Volksbank

Bancă Bar Cafenea Bancomat (ATM)
Farmacie Restaurant Centru comercial

Tavan fals Podea înălţată Control acces Spații sociale
Supraveghere video (CCTV) HVAC Tablou de distribuție Detectoare de fum/incediu
BMS Sistem antiincendiu Sistem modern de

telecomunicații
Sistem de alarmă

Pază Recepţie

Power generator

Lifturi de mare viteză
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