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Descriere
Spatiul se afla in cadrul cladirii Evocasa Selecta din bd. Ferdinand I nr
58 , la etajul 1.

Proprietatea este localizata stradal pe Bd. Ferdinand I nr.58 , la 10
minute de mers pe jos de statia de metrou Piata Iancului si transportul
in comun de suprafata fiind extrem de accesibila, statia de tramvai este
situata in fata imobilului, si cu masina la doar 5 minute distanta de
centrul orasului 

Proprietatea are in stanga si dreapta alte proprietati cu destinatie de
sedii de firma fiind astfel recomandata pentru activitati cu publicul. 

Evocasa Selecta 021393 București, Bd. Fedinand I, nr 58, Biroul 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  9 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

217 m
Spațiu birou minim de închiriat: 217 m
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021393 București, Bd. Fedinand I, nr 58, Biroul 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  9 €/m
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Birou disponibil:

217 m
Spațiu birou minim de închiriat: 217 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 217 m

Birou disponibil : 217 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

217 m2
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Servicii

Cladirea este foarte bine izolata termic, acest lucru contribuind la
costuri lunare mici pentru viitorul chirias.

Facilitati:
-lift;
-paza;
-3 locuri de parcare;
-incalzire, cu centrala termica proprie;
-curent electric trifazic;
-internet de mare viteza, fibra optica 
-curatenie spatiilor comune;

NU se adauga taxa de mentenanta 
Se platesc doar cheltuieli de intretinere care includ toate serviciile
(,curatenie spatiilor comune,paza,serviciile de salubrizare).

Conditii de inchiriere: contract minim 24 luni, garantie doua luni de
chirie si plata primei luni de contract.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  9 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 1 lună
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 3 locuri -

Subsol - -

Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială Servicii de curierat
Oficiu poștal Zonă comercială Supermarket Transport public
Benzinărie Parking included in rent
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Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Tablou distribuție IP Tavan fals Sistem de alarmă Compartimentare
Fibră optică HVAC Sistem modern de

telecomunicații
Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Tablou de distribuție

Designul atractiv al zonelor
comune

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Finisaje de calitate Mechanical ventilation
Supraveghere video (CCTV) Mochetă

Contoare individuale Contoare

Pază Pază permanentă

Lift
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