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Descriere
Global Business Center a fost construit în 2004. Clădirea a fost
proiectată cu panouri tip sandwich şi oferă o suprafaţă închiriabilă de
10.300 mp repartizată pe parter şi 7 niveluri superioare cu suprafaţă
medie pe etaj atingând aproximativ 1.300 mp

Descrierea localizării
Global Business Center este situat excelent la intersecţia între Bd.Vasile
Milea şi Iuliu Maniu în vestul oraşului. Locaţia este considerată fiind o

Global Business Center 061344 București, Bd. Vasile Milea 4A

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

061344 București, Bd. Vasile Milea 4A

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Politehnica, Podul Basarab

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 10341 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

Spațiu birou minim de -
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zonă vitoară de business datorită conectării facile cu centrul oraşului şi
fiind bine deservtă de toate mijloace de tranport public. Staţia de
metrou Politehnica este maplasată vizavi de proprietate.

închiriat :

Coeficient Add-on: 7 %

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2003

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Cinema
Hotel Farmacie Restaurant Centru comercial

Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Fibră optică Podea înălţată
Tavan fals Mochetă HVAC Tablou de distribuție

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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