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Descriere
Bectro Center este o cladire moderna de birouri , compusa din S+P+4
etaje. Situata in zona 0 a Bucurestiului ( langa Tribunalul Bucuresti ,
magazinul Unirea ) fapt ce confera posibilitatea de acces imediat la
metrou, bus, tramvai cat si la instutitiile administrative , judecatoresti,
financiare , bancare.

Descrierea localizării
Situata in zona 0 a Bucurestiului ( langa Tribunalul Bucuresti ,

Bectro Center 030203 București, Str. Sf. Vineri 29

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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030203 București, Str. Sf. Vineri 29

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 250 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3372 m

Birou disponibil : 1.200 m

Birouri de închiriat : 800 m , 280 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 250 m2
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magazinul Unirea ) fapt ce confera posibilitatea de acces imediat la
metrou, bus, tramvai cat si la instutitiile administrative , judecatoresti,
financiare , bancare.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 4,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 septembrie 2003

Anul renovării: -

Chiriași: Notary Office, ANPA, Biroul de
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

credit, Rauch Viena,

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Zonă comercială Fitness
Centru medical Parcare publică

Oficiu poștal

Control acces Sistem antiincendiu Mochetă Supraveghere video (CCTV)
Ventiloconvectoare cu 4 țevi HVAC Sistem de alarmă Detectoare de fum/incediu

Geamuri termopan

Recepţie Pază permanentă

Lift
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