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Descriere
Imobil cu suprafata totala de 1 173 mp, disponibil pentru inchiriere, in
zona Tineretului, foarte aproape de statia de metrou. Cladirea se
desfasoara pe demisol-parter-2 etaje - mansarda, cu 2 scari comune si
lift. Consolidarea si renovarea completa a imobilului s-a efectuat in anul
2010. In prezent cladirea este nefinisata la interior, proprietarul
angajandu-se sa predea spatiul complet amenajat, la cererea
chiriasului.

Demisolul comunica cu parterul prin 2 scari, parterul dispunand de 2 cai
de acces care conduc cartre hlul de distributie de unde se pot accesa
toate camerele. Spatiul este pretabil pentru restaurant/bistro/bar, fiind
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Cost chirie birouri (m  / lună)

10  -  11 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.173 m
Spațiu birou minim de închiriat: 243 m

2

2

040205 București, Calea Serban Voda 126

Cost chirie birouri (m  / lună)
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Birou disponibil:

1.173 m
Spațiu birou minim de închiriat: 243 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Tineretului

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1173 m

Birou disponibil : 1.173 m

Birouri de închiriat : -

2

2

2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-b
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/59/7a000de8b317cc3dcb94f4dc504dda29f5020bc5.jpeg 


prevazut cu nisa pentru lift transport alimente,intre cele 2 nivele.

Camerele sunt spatioase si luminoase, cu o inaltime de aproximativ 4
m, cu ferestre largi ce permit patrunderea luminii naturale.

Etajul 1 si etajul 2 au o suprafata de 254 mp si, respectiv 243 mp si sunt
compartimentate in 5 camere, 2 bai, bucatarie, 2 holuri si 1 oficiu.

Mansarda este open-space, oferind multiple posibilitati de
compartimentare viitorului chirias, potrivit unui birou de arhitectura,
agentie de publicitate, cabinet notarial.

Fiecare etaj va dispune de contorizare separata pentru o mai buna
optimizare si monitorizare a cheltuielilor de intretinere.

Cladirea se poate inchiria si separat, pe etaje, dupa cum urmeaza:

- Demisol + Parter - 432 mp - 4750 E/luna
- Etajul 1 - 254 mp - 2 700 E/luna
- Etajul 2 - 243 mp - 2 600E/luna
- Mansarda - 243 mp - 2 500 E/luna

Imobilul dispune de 2 cai de acces si 10 locuri de parcare in fata
imobilului.

Spațiu birou minim de
închiriat :

243 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 10  -  11 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1940

Anul renovării: 1 ianuarie 2010
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Servicii

Specificații
Metri

Ferestre

Lift

Chiriași: Clinica Medicala, Boutique Hotel, IT,

Cafenea Centru medical Farmacie Centru comercial
Supermarket Transport public Parking included in rent

Contoare

Ferestre care se deschid Ferestre înclinate Geamuri termopan

Lift
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