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Descriere
<p>West Gate Business Park este unul dintre cele mai mari parcuri de
afaceri dezvoltate din vestul Bucurestiului. Complexul oferă o suprafaţă
totală închiriabilă de 75.000 mp în 5 clădiri. La o distanţă mică de mers
pe jos se găsesc Militari Shopping Center şi alte facilităţi comperciale,
precum Metro şi McDonalds.</p>

Descrierea localizării
<p>Situat in zona de vest a Bucurestiului, complexul se afla in

West Gate București, Bd. Preciziei 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: -
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București, Bd. Preciziei 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

1.500 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Militari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 75000 m

Birou disponibil : 1.500 m

Birouri de închiriat : 1500 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de -
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apropierea unei importante zone rezidentiale, centre comerciale si alte
cladiri de birouri. Zona asigură accesul foarte bun la toate mijloacele de
transport in comun, cat si la autostrada A1.</p>

închiriat :

Coeficient Add-on: 4 %

Grad ocupare: 98%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 354 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: Carestream Health România,

file:///calculator-chirie-birouri/West-Gate


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Accenture Romania

Bancă Buticuri Cafenea Bancomat (ATM)
Centru medical Restaurant Zonă comercială Transport public

HVAC Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Podea înălţată
Tavan fals Control acces BMS Sistem modern de

telecomunicații
Supraveghere video (CCTV)

Pază permanentă Recepţie

Generator de rezervă

Lift
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