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Descriere
<p>Cladirea de birouri Fortuna este una P+4, recent renovata si
clasificata ca apartinand clasei B. Complexul Fortuna ofera clientilor sai
si o serie de servicii administrative, in functie de solicitarile
fiecaruia. </p>

Descrierea localizării
<p>Complexul Fortuna este situat in strada Binelui nr. 1A, sector 4
Bucuresti. Aceasta zona este preponderent comerciala - Centrul

Fortuna Offices 42159 București, Str. Intrarea Binelui  1A

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

42159 București, Str. Intrarea Binelui  1A

Birou disponibil:

1.000 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Berceni

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1000 m

Birou disponibil : 1.000 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-b
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/19/f68b95bf8e7d18f6e8684297ea700541a7f33669.jpeg 


Comercial Grand Arena, operatori big box ca Hornbach, OBI, Selgros sau
Metro si discounteri precul LIDL sau Profi.</p>
<p> </p>
<p>Complexul Fortuna este situat in apropiere de Soseaua de Centura a
Bucurestiului (aproximativ 7 min de mers cu masina), beneficiind astfel
de o pozitie ideala pentru transportul de marfa. Deasemenea, accesul
de la Complex spre mijloacele de transport in comun este facil
(autobuze, metrou).</p>
<p>Complexul Fortuna dispune de o cladire de birouri, un depozit si un
depozit-parcare in aer liber. La acestea se adauga o parcare pentru
autoturisme si TIR-uri, toate avand paza asigurata non-stop. Intregul
Complex se intinde pe o suprafata totala de 56.200 de m2.</p>

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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