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Descriere
Situat la 300 m. de metrou Pacii, sector 6, proiectul Danielle Business
Center este format din 2 cladiri, cu urmatoarele specificatii:

Danielle Business Center 1, P+6 - cu o suprafata total desfasurata de
5.044 mp si disponibilati spre inchiriere incepand cu etajul 1, suprafete
cuprinse intre 800 mp/etaj si 350 mp/etaj. 

Danielle Business Center 2, P+4 - cu o suprafata total desfasurata de
5.642 mp si disponibilitati de inchiriere incepand cu etajul 1, suprafete
cuprinse intre 550 mp/etaj si 1.500 mp/etaj.

DANIELLE BUSINESS CENTER 061514 București, Valea Cascadelor 12-16

Cost chirie birouri (m  / lună)

3.5  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

6.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 199 m
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061514 București, Valea Cascadelor 12-16

Cost chirie birouri (m  / lună)

3.5  -  7 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

6.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 199 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6600 m

Birou disponibil : 6.000 m

Birouri de închiriat : -

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

199 m2
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Cladirile sunt dotate cu sisteme de detectie efractie si CCTV, lumini de
urgenta, sistem detectare foc – optic si detector de fum.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 9%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 3.5  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-birouri/danielle-business-center

	This site uses cookies to store information on your computer.
	DANIELLE BUSINESS CENTER
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Parcare

	Your choice regarding cookies on this site


