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Descriere
Centrul de afaceri Ayash Business Center este format din 5 cladiri tip
office, construite in perioada 1997-2012.

PENTRU ACESTA CLADIRE NU SE PERCEPE TVA!

Situarea in dreptul nodului de legatura constituit in jurul Pasajului
Basarab ii confera Centrului de afaceri Ayash Business Center o pozitie
privilegiata atat din punctul de vedere al accesibilitatii auto cat si al
mijloacelor de transport in comun ( metrou , tramvai , autobuz ) . Astfel
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Cost chirie birouri (m  / lună)

8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m2
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Cost chirie birouri (m  / lună)
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Costuri întreținere: 2 € /m /lună
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Spațiu birou minim de închiriat: 200 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Podul Basarab

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1000 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -
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, pozitionarea la 3 minute de Piata Victoriei , la 10 minute de
Universitate si la 10-15 minute de zona rezidentiala Baneasa, foarte
aproape de Primaria Capitalei, face din Ayash Business Center un reper
usor identificabil si accesibil clientilor oricarei companii . 
Prezenta in apropiere a Centrului comercial Orhideea a unei retele de
hoteluri , cafenele , terase dar si a unor institutii publice ( Sediul Central
al Primariei Generale , Universitatea Politehnica Bucuresti ,Hotel
Yesterday) sunt dovada unei dezvoltari urbane si sociale a zonei ,
acesta fiind un argument suplimentar ce demonstreaza ca prezenta
oricarei companii in cadrul Centrul de afaceri Ayash Business Center
este un factor favorizant pentru dezvoltarea continua a acesteia . 
Acces stradal.

Descrierea localizării
Pozitionare excelenta, langa Pasajul Basarab 
Vizibilitate, Expunere deosebita traficului spre/dinspre Piata Victoriei.
Accesibilitate usoara atat auto cat si cu mijloace de transport in comun.
Imobilul este situat la 2 min de statia de metrou, tramvai, RATB cu
acces rapid pe pasajul Basarab .

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2002

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Parcare pentru vizitatori Centru comercial Transport public

Supraveghere video (CCTV)

Contoare individuale

Pază permanentă

Alimentare dublă

Lift
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