
Homepage /  Birouri co-working / Berceni 5

Descriere
patiu comercial de inchiriat langa Metroul Dimitrie Leonida (50 m) in
ansamblul Rezidential Berceni 5.

Are probabil cel mai bun vad comercial si acces din Noul Popesti
Leordeni.

Spatiul este compartimentat in mai multe incaperi: sala principala de 32
mp care se poate compartimenta cu sticla, arhiva/magazie 4.6 mp, gs
separat, chicineta 6.10 mp, birou 14.00 mp + 3 locuri de PARCARE la
exterior.

Stare interior: Excelenta cu podea de gresie tip parchet, spoturi iluminat
led, Aer Conditionat Wi-Fi + Centrala Proprie. 

Se preteaza mai multor activitati, cum ar fi: birou notarial, servicii
diverse, turism, asigurari, showroom, farmacie, cabinet medical, salon
cosmetica, coafor etc.;

Pret chirie lunara: 1000 Euro. Se poate factura cu TVA sau fara TVA in
functie de chirias.

Se pot face compatimentari amenajari la cerere.

Spatiul este dotat si utilat si are 3 intrari: 2 din interior si 1 din exterior in
curs de executie

Berceni 5 077160 București, Sos Berceni nr 5

Cost chirie birouri (m  / lună)

15 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 70 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

70 m
Spațiu birou minim de închiriat: 70 m
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70 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 70 m

Birou disponibil : 70 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

70 m2
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Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 15 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 70 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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