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Descriere
Cladire noua (stadala) de birouri l,str Barbu Vacarescu nr.80, dispusa
P+ 3 (langa Petrom)
Este disponibil pentru inchiriere parterul, 150 mp, intrare diirecta din
strada.(sunt 100 mp open space cu vitrina 12 ml , la care se adauga o
supanta de 50 mp cu 3 grupuri sanitare 

Spatiu
birou/comercial/parter/stradal
Barbu Vacarescu 80 (langa
Petrom)

020282 București, barbu vacarescu 80

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m
Costuri întreținere: 2 € /m /lună
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Birou disponibil :

150 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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020282 București, barbu vacarescu 80

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m
Costuri întreținere: 2 € /m /lună
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Birou disponibil:

150 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 500 m

Birou disponibil : 150 m

Birouri de închiriat : 150 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spatiul este multifunctional adecvat atat pentru birouri, dar si
showroom sau alte activitati comerciale
Pozitionarea imobilului asigura o foarte buna vizibilitate 
Dispune de toate conditiile ptr desfasurare activ
birou/reprezentanta/comercial
Chirie 13 euro, negociabil, fara TVA
Mentenanta cladirii si spatii comune 2 euro/mp

Contact 0744 651 566

Descrierea localizării
Cladirea este localizata stradal langa Petrom , si in apropiere de zona
comerciala Kaufland si Billa..respectiv mall Promenada

Spațiu birou minim de
închiriat :

150 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 70%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună

Costuri întreținere: 2 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 5 locuri 35 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2010

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/spatiu-birou-comercial-parter-stradal-barbu-vacarescu-80-langa-petrom


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Spălătorie auto Zonă comercială Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Zonă comercială Supermarket Piscină Parc în apropiere
Transport public Benzinărie

Sistem de alarmă Ventiloconvectoare cu 2 țevi Detectoare de fum/incediu Supraveghere video (CCTV)
Fibră optică Tavan fals Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz

Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Curatarea ferestrelor exterioare Administrație și management
proprietate

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire

Generator de urgenţă Power generator

Lift
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