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Descriere
Global Residence este un proiect rezidential in care parterul si
mezaninul este orevazut cu spatii comerciale, respectiv birouri.
Ansambul este compus din 3 tronsoane , primul va fi gata in iulie 2019
care va avea un Supermarket la parter si 900 m birouri disponibile
imediat.
Tronsonul 2 la parter exista un spatiu comercial de 1600mp pentru
inchiriere si mezanin aceeasi suprafata , acesta va fi gata la sfarsitul
anului 2019.
Tronsonul 3 la parter spatiu comercial de 900mp si birouri 900mp avand
data de finalizare 2020 priml trimestru.
La mezanin fiind spatiile de birouri se poate face conexiune intre ele
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Cost chirie birouri (m  / lună)

11.5  -  25 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

6.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Birou disponibil:

6.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Preț vânzare: 11M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6000 m

Birou disponibil : 6.000 m

Birouri de închiriat : 6000 m
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daca va fi necesar conform cerintelor chiriasilor.
Global Residence reprezintă alegerea ideală pentru companii sau
instiţuţii ce îşi doresc un sediu reprezentativ, arhitectura moderna,
designe deosebit ,calitatea materialelor şi finisajelor, toate proiectate şi
construite pentru o clădire de clasa A, contribuind la confortul şi
imaginea chiriaşilor

Descrierea localizării
Este o locatie excelenta fiind amplasat vai-a-vis de metrou Mihai Bravu
si statii de tranvai, autobuz chiar la proiect.
La o distanta de 5 min de mers pe jos se afla Parcul Tineretului, Mall
Vitan, Sun Plaza in proximitate.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11.5  -  25 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 50 locuri 80 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2019

file:///calculator-chirie-birouri/global-residence


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Anul renovării: 1 iulie 2019

Chiriași: Supetmarket la parterul cladirii.

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Zonă comercială
Parcare pentru vizitatori Farmacie Restaurant Zonă comercială
Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Wellness & Spa
Parc în apropiere Transport public Benzinărie

Spații sociale Supraveghere video (CCTV) Sprinklere Tavan fals
Finisaje de calitate Detectoare de fum/incediu Designul atractiv al zonelor

comune
Izolare fonică
Fibră optică

Spații de depozitare la subsol Sistem antiincendiu Sistem de alarmă Cameră server
Încălzire centrală Podea înălţată

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Geamuri termopan

Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Pază permanentă Recepţie
Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management

proprietate
Pază
Îngrijirea spaţiilor verzi



Lift

Power generator Generator de urgenţă

Lift
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