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Descriere
<p>Centrul de afaceri constituie o opţiune ideală pentru companii care
îşi doresc un sediu reprezentativ şi o imagine puternică.</p>
<p>Incepand cu 1 mai 2016, in cladirea din str Izvor 92-96, vor fi
disponibile urmatoarele spatii: </p>
<p>- etajul 1, partea B = 312 mp </p>
<p>- etajul 3, partea B = 288 mp </p>
<p>- etajul 7, partea A = 284 mp </p>
<p> </p>
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Forum III București, Str. Izvor 92-96

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,95 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

612 m
Spațiu birou minim de închiriat: 241 m
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București, Str. Izvor 92-96

Cost chirie birouri (m  / lună)

13 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,95 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

612 m
Spațiu birou minim de închiriat: 241 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Izvor, 13 Septembrie

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4700 m

Birou disponibil : 612 m

Birouri de închiriat : 371 m , 241 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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initial;">- etajul 8, partea B = 258 mp</p>

Descrierea localizării
<p>Forum Business Center III este localizat în zona de afaceri de Vest a
orasului. Proprietatea se afla vis-a-visi de Palatul Parlamentului. Centrul
de afaceri beneficiază de o locaţie excelentă, fiind uşor accesibil cu
toate mijloace de transport în comun.</p>

Spațiu birou minim de
închiriat :

241 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 87%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 13 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,95 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 3 locuri 60 € + TVA

Subsol 3 locuri 100 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Forum-III


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Bancă Bancomat (ATM) Hotel Farmacie
Restaurant

Tablou de distribuție Mochetă HVAC Tavan fals
Fibră optică Detectoare de fum/incediu

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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