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Descriere
North Center se află la limita de Nord a orasului Bucuresti cu judetul
Ilfov. Clădirea oferă o suprafaţă închiriabilă de 9.558 m² şi este dispusă
pe opt nivele; subsol, parter şi şase etaje.

Descrierea localizării
North Center este situat in zona de Nord a Bucurestiului, in vecinatatea
bulevardului Dimitrie Pompei, Soseaua Pipera si bulevardul Barbu
Vacarescu, la jumatatea distantei dintre Aeroportul Baneasa si centrul

North Center 729941 București, Şos. Pipera, Tunari 2/II

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 559 m2

729941 București, Şos. Pipera, Tunari 2/II

Spațiu birou minim de închiriat: 559 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera-Tunari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9558 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 10 %
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Bucurestiului. Zona este accesibilă uşor cu maşina şi se află la doar 15
minute de condus de la aeroport. Sunt puse la dispozitie chiriasilor
microbuze pentru a face legatura cu statiile de metrou Pipera / Aurel
Vlaicu.

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 86 locuri -

Subsol 38 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: Creativ Global Property (Imobiliare),
CBN International (IT), Bunge
Romania (FMCG), Q's Inn, Austrian
Post Masters etc.
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cantină Bancomat (ATM) Hotel
Farmacie

Podea înălţată Tablou de distribuție HVAC Detectoare de fum/incediu
Tavan fals Fibră optică Compartimentare

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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