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Descriere
Cladire noua in zona peninsulara(centrul vechi) al Constantei,in
apropiere zona de promenada cu cafenele si restaurante.Totodata se
afla in apropierea Portului Constanta si a Portului turistic Tomis.

Cantemir Office 900743 Constanța, str.Dimitrie Cantemir nr2

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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900743 Constanța, str.Dimitrie Cantemir nr2

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1100 m

Birou disponibil : 300 m

Birouri de închiriat : 250 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 200 m2
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închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 73%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8  -  10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 8 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2017

Anul renovării: -

Chiriași: COMPANII DE AGENTURARE NAVE

file:///calculator-chirie-birouri/cantemir-office


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Parcare publică Benzinărie Parking included in rent

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu
Izolare fonică Control acces pe zone Fibră optică

Finisaje de calitate Spații sociale Control acces Tavan fals
Sistem de alarmă

Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

Chicinete complet echipate
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