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Descriere
TOATE SERVICIILE INCLUSE - FARA COSTURI ADITIONALE

Oferta noastra este una full service, cu toate serviciile incluse: Sediu
social, utilitati, mobilier, internet, securitate, curatenie, meeting room,
printing & scanning, papetarie si birotica, acces la terasa, apa, ceai,
cafea, etc. Clientii trebuie doar sa vina cu laptopurile / PC-urile.

Spațiu de coworking și birouri în centrul Clujului.

Full service - Spatii de birouri
in Cluj-Napoca - ClujHub

400110 Cluj-Napoca, Strada Regele Ferdinand nr. 22-
26

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 30 m

2

2

400110 Cluj-Napoca, Strada Regele Ferdinand nr. 22-
26

Staţii de lucru de închiriat

80 wst

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 700 m

Birou disponibil : 100 m

Birouri de închiriat : 30 m , 100 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Pe parte de Private Office noi avem spatii de birouri de 30, 35, 50, 60 si
100 mp, strict spatiu de lucru, intrucat bucataria, baia, terasa, lounge,
meeting room, si alte spatii utilitare sunt comune. 

Oferta este structurata astfel: 30mp - 750 euro + TVA; 35 mp - 875 euro
+ TVA; 50 mp - 1250 euro + TVA, 60 mp - 1500 euro + TVA, 60 mp - 1800
euro + TVA, 100 mp - 2500 + TVA - aproximativ 125 euro / persoana.

Disponibile, avem doua de 60 mp. 

Conditiile contractuale sunt: perioada minima de 12 luni si 3 luni de
chirie achitate in avans. In momentul in care se doreste intreruperea sau
se indeplineste termenul contractului, perioada minima de notificare
sunt acele 3 luni achitate in avans.

Accesul este 24/7 pe baza accesului cu amprenta.

Clientii au inclus acces la o gama larga de beneficii printre care
discounturi la diverse restaurate si cafenele, servicii gratuite de
telemedicina si acces la o gama larga de furnizori de servicii suport de
business.

Descrierea localizării
In Centrul orasului Cluj-Napoca

Spațiu birou minim de
închiriat :

30 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 60 locuri 5 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 august 1977

Anul renovării: 1 mai 2018
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Business Club

Cafenea Cantină Bancomat (ATM) Zonă comercială
Centru de conferinte Servicii de curierat Fitness Florărie
Hair Stylist Hotel Spălătorie Centru medical
Magazin de presă Parcare publică Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Supermarket Agentie de turism
Wellness & Spa Magazin de vinuri Parc în apropiere Transport public
Governmental Office

Sistem modern de
telecomunicații

Control acces Spații sociale Sprinklere
Designul atractiv al zonelor
comune

Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu
Audio warning system Fibră optică

Tablou distribuție IP Detectoare de fum/incediu Sistem de alarmă Izolare fonică
Mochetă Compartimentare Ventiloconvectoare cu 2 țevi Finisaje de calitate
Tablou de distribuție Control acces pe zone Mechanical ventilation Sistem termoficare

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri aluminiu Geamuri termopan

Chicinete complet echipate Pază Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire
Pază permanentă Administrație și management

proprietate
Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități



Alimentare electrică

Lift

Generator de rezervă Generator de urgenţă

Lift
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