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Descriere
Inchiriem spatii de birouri, open space, la cel mai bun pret, cu inaltimea
pana la tavan de 5,80 metri, situate in complexul Monaco Towers,
format din doua turnuri de 20 de etaje (75 de metri inaltime ) , doua
nivele de parcari subterane, o parcare exterioara si o galerie de 10.000
de mp, constructie 2010, adresa : Sos Berceni nr 96 sector 4 Bucuresti,
in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida. 
Spatiile sunt dotate cu contor propriu de energie electrica, echipamente
de climatizare cald rece conectate la tubulaturi, ( pompe de caldura in
bucla de apa ), retea electrica 230 V, infrastructura retea calculatoare si

Spatii de birouri de inchiriat
Monaco Towers Bucuresti

041918 București, Sos. Berceni nr 96 sector 4
Bucuresti

Cost chirie birouri (m  / lună)

5  -  9.5 €/m  + TVA

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

2.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 104 m
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041918 București, Sos. Berceni nr 96 sector 4
Bucuresti

Cost chirie birouri (m  / lună)

5  -  9.5 €/m  + TVA

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

2.700 m
Spațiu birou minim de închiriat: 104 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Berceni

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 25000 m

Birou disponibil : 2.700 m

Birouri de închiriat : 2600 m
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telefonie, corpuri de iluminat led, tamplarie aluminiu, parchet pe jos,
instalatii de stingere a incendiilor, detectori de fum. Lift de marfa
Schindler cu acces la rampa exterioara, lifturi Schindler si scara rulanta
Schindler pentru acces persoane. La parterul complexului Monaco
Towers se afla supermarket Mega Image, Domino's Pizza, Farmacie,
frizerie - coafor, restaurant, showroomuri si magazine. Spatiile de
birouri oferite pentru inchiriere se pot viziona de Luni pana Vineri intre
10 si 16:00. 
Complexul Monaco Towers detine autorizatia ISU ! 
Suprafata totala inchiriabila : 25000 mp 
Suprafata totala disponibila pentru inchirere : 2600 mp
Preturi : intre 5 euro - 9,5 euro / mp ++ TVA chirie ! 2,5 euro / mp + TVA
spatiu comun 
Lista preturi spatii birouri / comerciale situate la etajul 1 in galeria
comerciala Monaco Towers.
Preturile difera in functie de pozitia si suprafata spatiului de inchirat. 
MLS 13 - 104 mp - 780 euro + TVA ( utilitati incluse 5 euro / mp chirie
2,5 euro / mp taxa spatii comune) 
MLS 23 - 27 mp - 264 euro + TVA ( utilitati incluse)
MLS 20 - 228 mp - 1820 euro + TVA ( utilitati incluse)
MLS 12 - 154 mp - 1440 euro +TVA ( utilitati incluse)
MLS 11 - 112 mp - 1062 euro +TVA ( utilitati incluse)
MLS 10- 113 mp - 1062 euro +TVA (utilitati incluse)

Descrierea localizării
Adresa complexului : Sos. Berceni nr 96 sector 4 Bucuresti. Locatia
complexului Monaco Towers ofera un avantaj datorita accesului usor
atat prin folosirea mijloacelor de transport in comun cat si prin folosirea
autoturismului. In apropiere se afla statia de Metrou Dimitrie Leonida.,
linie directa catre Piata Unirii - Pipera.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

104 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 89%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 5  -  9.5 €/m /lună + TVA

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

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 60 locuri 32 € + TVA

Subsol 400 locuri 32 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2010
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Anul renovării: -

Chiriași: Focus Records Management
Company, Thadec Engineering, Mega
Image, Domino's Pizza, Primafarm,
Vega Prod Sistem, Zaffiro Design,
Oriental Legacy, Tornado Gomar
Trade, Caliprix International, Blue
Service,

Cafenea Bancomat (ATM) Hair Stylist Hotel
Grădiniță Parcare pentru vizitatori Farmacie Zonă comercială
Supermarket Wellness & Spa Transport public

Sprinklere Designul atractiv al zonelor
comune

Finisaje de calitate Detectoare de fum/incediu
Sistem antiincendiu Tablou distribuție IP

Supraveghere video (CCTV)

Contoare Contoare individuale

Geamuri termopan

Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități



Lift

Lift
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