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Descriere
- cladire de birouri P+3, recent construita;
- localizare centrala (in spatele Parcului Circului);
- acces facil la mijloacele de transport (statia de metrou Stefan cel
Mare, tramvai 1, 5, autobuz 330, 335);
- circulatie pe verticala cu lift de mareviteza Kone si scari;
- eficienta termica si de intretinere.

Descrierea localizării

Circului Park Office Building 021107 București, Str. Intrarea Pargarilor nr. 2

Cost chirie birouri (m  / lună)

11  -  14 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.055 m
Spațiu birou minim de închiriat: 114 m
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021107 București, Str. Intrarea Pargarilor nr. 2

Cost chirie birouri (m  / lună)

11  -  14 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

1.055 m
Spațiu birou minim de închiriat: 114 m
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Preț vânzare: 1300000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1055 m

Birou disponibil : 1.055 m

Birouri de închiriat : 114 m , 284 m , 276 m , 222 m
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Servicii

Cladirea de birouri este amplasata in vecinatatea Parcului Circului, cu
acces la Intrarea Pargarilor si Str. Judetului.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

114 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11  -  14 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 12 locuri -

Subsol 5 locuri 10.000 € + TVA

file:///calculator-chirie-birouri/circului-park-office-building


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Zonă comercială Parcare pentru vizitatori Spaţiu de depozitare în garaj Parc în apropiere
Transport public

Spații de depozitare la subsol Încălzire centrală Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu
BMS Finisaje de calitate Cameră server Tavan fals
Fibră optică Sistem termoficare

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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