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Descriere
Spatiu ideal pentru clinica medicala, banca, birouri, firma IT, call-center
etc, aflandu-se la strada principala, Prelungirea Ghencea, cu 12 locuri de
parcare proprii, P+2 cu toalete la fiecare etaj, centrala pe fiecare etaj si
AC pe fiecare etaj, internet, TV, Tel, alarma, inregistrare video.

Cladire Prelungirea Ghencea 061703 București, Prelungirea Ghencea 163

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8.5 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

350 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

061703 București, Prelungirea Ghencea 163

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  8.5 €/m

2

2

Birou disponibil:

350 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 350 m

Birou disponibil : 350 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  8.5 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Vestiar cu dușuri Parcare pentru vizitatori Transport public Parking included in rent

file:///calculator-chirie-birouri/cladire-prelungirea-ghencea


Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Designul atractiv al zonelor
comune

Supraveghere video (CCTV) Tavan fals Sistem de alarmă
Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem termoficare Finisaje de calitate

Contoare individuale

Jaluzele uniforme Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Îngrijirea spaţiilor verzi
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