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Descriere
Disponibile 3 spatii de birouri: 
1) Birou 67mp etaj 2- compartimentat in 3 spatii individuale, parchet,
luminos, balcon, renovat recent; 
2) open space 83mp - mansarda luminoasa, gresie, curat, renovat
recent, gresie, geam care se deschide
Spatile sunt situate intr-o cladire de birouri, aproape de Hala Traian,
zona linistita, cu posibilitate parcare (contra cost) in curtea cladirii sau
stradal, aproape de mijloacele de transport, disponibil imediat. Paza si
acces permanent. Chicineta si grupuri sanitare comune. Chiria include
utilitatile!

Cladire birouri Hala Traian 024091 București, Visinilor 25

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

147 m
Spațiu birou minim de închiriat: 67 m
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024091 București, Visinilor 25

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

147 m
Spațiu birou minim de închiriat: 67 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Piața Unirii, Calea Călărașilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 880 m

Birou disponibil : 147 m

Birouri de închiriat : 67 m , 80 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
10 minute de Unirea, Hala Traian, Calarasilor

Spațiu birou minim de
închiriat :

67 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 83%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 3 locuri 30 € + TVA

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1996

Anul renovării: 1 martie 2020

file:///calculator-chirie-birouri/cladire-birouri-hala-traian


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Parcare publică Oficiu poștal

Încălzire centrală Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Contoare

Uși din lemn Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Îngrijirea spaţiilor verzi Pază permanentă Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază
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