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Descriere
nu suntem agentie -suntem proprietari! nu postati cereri decat daca
sunteti interesati in mod exclusiv de aceasta proprietate
Available spaceSpaces for rent on an area of 1142 sqm, divided into
rooms from 10 sqm to 150 sqm with possibility of repartitioning in order
to obtain larger surfaces. Suitable for office spaces, restaurant.

Elbo pipera 7000 București, dimitrie pompeiu 5-7

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.142 m
Spațiu birou minim de închiriat: 10 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2000 m

Birou disponibil : 1.142 m

Birouri de închiriat : 1422 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Servicii

Spațiu birou minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 43%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 6  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Business Club Cafenea Bancomat (ATM)
Servicii de curierat Hotel Parcare publică Zonă comercială

file:///calculator-chirie-birouri/elbo-pipera


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Supermarket Transport public

Control acces Supraveghere video (CCTV) Tavan fals Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Spații de depozitare la subsol Compartimentare Sistem de alarmă

Contoare

Geamuri termopan

Îngrijirea spaţiilor verzi

Lift
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