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Descriere
Descriere: 2 corpuri de cladire ( S+P+5 E) conectate interior,prin pasaj
Suprafata: 7.000 mp
Suprafata nivel: 768 mp
Dotari:
3 intrari de acces in cladire
grupuri sanitare ( femei/barbati) pe fiecare nivel
parcare proprie supravegheata
monitorizare paza
servicii administrare cladire
rampa acces persoane cu dezabilitati

Ipromet Imobili 021901 București, B-dul Constructorilor 20A

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  8 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 23 m
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021901 București, B-dul Constructorilor 20A

Cost chirie birouri (m  / lună)

6  -  8 €/m
Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 23 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Podul Basarab

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 7000 m

Birou disponibil : 1.200 m

Birouri de închiriat : -
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Descrierea localizării
<p>Amplasament: Zona Vestica a Bucurestiului - B-dul Constructorilor
nr 20A, in imediata vecintate a Pietei Crangasi</p>
<li>acces rapid din toate zonele orasului si la mijloace de transport in
comun ( autobuze, tramvai 41)</li>
<li>acces la statia de metrou Crangasi ( 5 min. de mers pe jos)</li>
<li>acces facil cu auto</li>

Spațiu birou minim de
închiriat :

23 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 83%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 6  -  8 €/m /lună

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 5 locuri 50 €

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1978

Anul renovării: 1 septembrie 2018
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Locuri de parcare pentru
biciclete

Bancomat (ATM) Centru de conferinte Servicii de curierat
Transport public

Cameră server Compartimentare Încălzire centrală Control acces
Fibră optică Finisaje de calitate Tablou de distribuție Detectoare de fum/incediu
Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu Tavan fals Mochetă
Mechanical ventilation Sistem termoficare

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri termopan Uși din lemn

Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Recepţie Deszăpezire
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi

Power generator Generator de urgenţă

Lift
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