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Descriere
Constructie structura metalica cu inchideri prin panouri metalice tip
Isopan, tamplarie pvc ,pardoseala cu parchet laminat, dotata cu centrala
proprie si aer conditionat ,doua grupuri sanitare si chicineta.

Descrierea localizării
In incinta Parcului Studentesc Tei

TEI BUILDING 0213818 București, OLTETULUI NR 30

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

136 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

0213818 București, OLTETULUI NR 30

Cost chirie birouri (m  / lună)

10 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 136 m

Birou disponibil : 136 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 4 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 septembrie 2017

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Bar Cafenea Cantină Spălătorie auto
Zonă comercială Fitness Hotel Grădiniță
Spălătorie Parcare pentru vizitatori Parcare publică Restaurant
Zonă comercială Piscină Wellness & Spa Parc în apropiere
Transport public Parking included in rent

Designul atractiv al zonelor
comune

Fibră optică Finisaje de calitate Tablou de distribuție
Sistem de alarmă Încălzire centrală Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Sistem antiincendiu Izolare fonică Supraveghere video (CCTV) Tavan fals

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan Jaluzele uniforme
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