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Descriere
Inchiriere etajul 1, cladire de birouri: 6 birouri, Oficiu 7mp, 5 grupuri
sanitare, balcon pentru fumat. Etaj 1/3, lumina naturala, zona linistita,
toate utilitatile incluse in pret. Acces imediat in bulevardul Pache
Protopopescu, metrou - Iancului, mijloace de transport, receptie
generoasa cu receptie si paza L-V: 6-21, disponibil imediat, comision la
inchiriere zero! office@bucurproperties.ro

Cladire birouri Pache
Protopopescu - 147 mp

021428 București, Matasari 46

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

291 m
Spațiu birou minim de închiriat: 101 m
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021428 București, Matasari 46

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

291 m
Spațiu birou minim de închiriat: 101 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Iancului, Pache Protopopescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 900 m

Birou disponibil : 291 m

Birouri de închiriat : 291 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Descrierea localizării
Pache Protopopescu, Metrou Iancului, Matasari

Spațiu birou minim de
închiriat :

101 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 68%

2

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 - -

Subsol - -

Parcare publică Restaurant

file:///calculator-chirie-birouri/cladire-birouri-pache-protopopescu-147-mp


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Încălzire centrală Sistem de alarmă
Tavan fals

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie
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