
Homepage /  Clasa B / Pierre de Coubertin 3-5

Descriere
Spatii de birou, tip open space sau compartimentate, suprafete cuprinse
intre 40-950mp office.

Imobil compus din:S+P+6
Suprafata: 9.500 mp
Suprafata nivel: 1350 mp
Utilitati:
*3 lifturi de persoane ( capacitate simultana 24 persoane) si 1 lift de
marfa
*2 scari acces in cladire
*grupuri sanitare ( femei/barbati) pe fiecare nivel

Pierre de Coubertin 3-5 21901. București, Bd. Pierre de Coubertin 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 38 m
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21901. București, Bd. Pierre de Coubertin 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 38 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Muncii, Iancului

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9500 m

Birou disponibil : 1.000 m

Birouri de închiriat : -
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*cladire modernizata recent
*posibiltate locuri parcare proprii in incinta
*servicii administrare cladire ( cetrala proprie, ventilatie, receptie,
control acces si monitorizare paza etc)
*cabinete de masaj, sala de mese deservita de firma de catering

Descrierea localizării
Cladire situata in zona de est a Capitalei, reper - Vatra Luminoasa si
Arena Nationala. Conexiunea la metrou inseamna o distanta de 10
minute de mers pe jos, la statiile Iancului sau Piata Muncii. De
asemenea locatia permite acces rapid la mijloace de transport in
comun(statie autobuz 104, 335, troleibuz 86,90, tramvai 46, 14.
Accesul este facil cu auto iar parcare publica se afla in vecinatate.

Spațiu birou minim de
închiriat :

38 m

Coeficient Add-on: 12 %

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 10 locuri 100 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1978

Anul renovării: 1 ianuarie 2010

file:///calculator-chirie-birouri/Pierre-de-Coubertin-3-5


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Bancomat (ATM) Transport public

Compartimentare Control acces Supraveghere video (CCTV) Încălzire centrală
Sistem antiincendiu Sistem de alarmă Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie
Deszăpezire

Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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