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Descriere
<p>Proiectul DECEBAL Tower este construit pe un teren de 1.629 mp si
are o suprafata totala construita (desfasurata) de 9.664,25 mp.
(inclusiv parcarile subterane). Imobilul are regim de inaltime:
2S+P+8E+9E si 10E retrase si este proiectat conform legislatiei in
vigoare asigurand exigentele privind stabilitatea si siguranta.<br /><br
/>Proiectul reuneste sub acelasi acoperis:</p>
<ul>
<li>20 de apartamente de 2, 3, 4 camere (etajele 3-9) si un penthouse
situat la etajul 10</li>
<li>1543 mp spatii birouri clasa A situate la parter, etajul 1 si etajul 2;
</li>

Decebal Tower București, Str. Turturelelor 62

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 160 m

2

2

București, Str. Turturelelor 62

Birou disponibil:

400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 160 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Decebal, Bld. Unirii

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1543 m

Birou disponibil : 400 m

Birouri de închiriat : 160 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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<li>64 locuri de parcare situate la subsol 1 si 2.</li>
</ul>

Descrierea localizării
<p>DECEBAL Tower este situat in partea centrala a Bucurestiului, pe
strada Turturelelor nr.62, in imediata apropiere a Bd-ului Unirii.<br /><br
/>Beneficiar al unei locatii de exceptie, imobilul rezidential DECEBAL
Tower ofera un acces rapid, prin Bd-ul Unirii, catre Piata Unirii (cca.
1000 m distanta) si zonele ultracentrale ale orasului.<br /><br />Zona
este deservita de numeroase mijloace de transport in comun care fac
legatura cu mari centre comerciale (Bucuresti Mall, Unirea Shopping
Center, Carrefour Unirii), cu zone de recreere (Parcul Tineretului, Sala
Polivalenta, Teatrul National etc) si diferite centre de invatamant
(universitar, liceal, scolar si prescolar)<span style="color: #722108;
font-family: Arial; font-size: 14px;">.</span></p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

160 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 74%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 64 locuri -
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