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Descriere
Aceasta este o oportunitate de a folosi un spațiu deschis pregătit
pentru 80-90 de persoane. Fiecare stație de lucru este complet
echipată: birou, scaun, rollbox, conexiune prin cablu și telefon IP. Birouri
separate pentru management, săli de întâlnire, zona de bucătărie
confortabilă și o terasă mare. Toate pe același etaj. Mobilat și pregatit
pentru ca echipa dvs. să înceapă să lucreze la acel proiect astăzi. Tot ce
aveti nevoie e aici. Acest birou cu toate serviciile incluse este adaptat
pentru afacerile de orice tip. Este un mediu profesional, gata să fie
exploatat.

ZENTA HUB OFFICE 041302 București, Sos. Oltenitei 87-99

Cost chirie birouri (m  / lună)

Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

450 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

041302 București, Sos. Oltenitei 87-99

Cost chirie birouri (wst/ lună)

199 €/wst/lună + TVA

Staţii de lucru de închiriat

82 wst

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Birouri co-working

Localizare: Piața Sudului

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 450 m

Birou disponibil : 450 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Descrierea localizării
Este foarte usor pentru angajatii si colegii dvs. sa ajunga in aceasta
locatie. Cea mai apropiată stație de metrou este Piata Sudului. Acesta
este la numai 3 minute de clădire. De asemenea, autobuzele și
tramvaiele rulează frecvent prin zonă. Alături de această clădire este
Sun Plaza Shopping Mall, cu numeroase cafenele, baruri, restaurante și
magazine diverse.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 5 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2015

Anul renovării: -

Chiriași: We are London Stock Exchange
Group’s official supplier. It’s been
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

our honor to host LSEG’s first offices
in Romania.

Zonă comercială Fitness Hair Stylist Parcare publică
Restaurant Transport public Parking included in rent

Supraveghere video (CCTV) Fibră optică Finisaje de calitate Tablou distribuție IP
Cameră server Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem antiincendiu HVAC
Sistem modern de
telecomunicații

Control acces Mechanical ventilation Detectoare de fum/incediu
Sistem de alarmă

Ferestre care se deschid

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Recepţie Chicinete complet echipate Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază permanentă

Alimentare dublă Sursa UPS

Lift
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