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Descriere
Str. Drumul Sarii nr. 17
Cladire structurata pe 3 nivele, dotata cu camere de supraveghere si lift.
Cladire moderna dotata cu internet, infrastructura IT, CCTV, incalzire
centralizata si hvac pentru fiecare unitate inchiriabila 55-100mp.
Spatii disponibile:
1. Parterul, aproximativ 100mp, liber, open space, birou, chicineta, grup
sanitar. Beneficiaza de intrare separata din curte. Chirie: 1050 eur/luna,
tva=0. Un loc parcare inclus. 
2. Spatiu de aproximativ 55mp+balcon, etaj 2, doua birouri, grup sanitar-
disponibil din ianuarie 2020.
Chiria: 600 eur/luna, TVA=0. Un loc parcare inclus.

Office 6 hub 060151 București, Drumul Sarii nr. 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  15 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

150 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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060151 București, Drumul Sarii nr. 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  15 €/m
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Birou disponibil:

150 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: 13 Septembrie , Drumul Taberei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 403 m

Birou disponibil : 150 m

Birouri de închiriat : 100 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Cladirea beneficiaza de o arhitectura moderna , incadrandu-se armonios
in contextul urban local predominat de cladiri mici.

Amplasare favorizeaza comunicarea rutiera cu toate zonele
Bucurestiului: cladirea este situata intre 3 mari cartiere: Cotroceni,
Drumul Taberei si Rahova.

Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: 15 %

Grad ocupare: 63%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 12  -  15 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 februarie 2015

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: axaTC harke delight promo solution

Bar Zonă comercială Grădiniță Parcare pentru vizitatori
Parcare publică Restaurant Supermarket Transport public

Sistem termoficare Control acces pe zone Finisaje de calitate Mochetă
Podea înălţată Detectoare de fum/incediu Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Fibră optică
Sistem de alarmă

HVAC Cameră server Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV)
Încălzire centrală Control acces Sistem modern de

telecomunicații
Sistem antiincendiu

Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Deszăpezire Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Chicinete complet echipate
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Sursa UPS



Lift
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