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Descriere
Cladire moderna de birouri, cu spatiu comercial de 650 mp la parter,
open space.
Birourile au suprafete cuprinse intre 50 si 350 mp, cu posibilitate de
redimensionare.
Etajul 5 - open space, cu suprafata vitrata si vedera panoramica
superba. Detine o terasa deschisa de lemn de 150 mp.
Etajul 3 - jumatate de etaj, cu acces separat si terasa proprie, 220 mp, 6
incaperi.
Chiria intre 7-9 euro/mp, + mentenanta.
Posibilitate de facturare fara tva.
Acces la parcare privata proprie.

Pipera Sky 077191 București, Bd. Pipera 17, Voluntari

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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077191 București, Bd. Pipera 17, Voluntari

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil:

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2500 m

Birou disponibil : 600 m

Birouri de închiriat : 220 m , 320 m , 650 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 50 m2
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Servicii

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 76%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 6  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bar Spălătorie auto Hair Stylist Centru medical
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Restaurant
Transport public Parking included in rent

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


Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Mechanical ventilation Tavan fals Încălzire centrală
Spații sociale Compartimentare Finisaje de calitate

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Lift
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