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Descriere
Cub Birouri ,
Este o cladire de birouri situata pe bulevadul Mamaia nr 176, in orasul
Constanta .
In acest moment in cladire functioneaza CREDIT EUROPE BANK ,la S+ P
+ ETAJ I.
Etajul II este compus din 3 birouri ,hol si grupuri sanitare in suprafata de
120mp
Etajul III este identic cu etajul II.dar are suprafata de 130 mp
La etajul IV se gasesc doua birouri ,grup sanitar si chicineta ,in
suprafata de 60mp ,aici avand in folosinta o tersa de 40mp
Birourile sunt contorizate separat pentru toate utilitatile ,curent,apa

Cub Birouri 905100 Constanța, Bdul Mamaia nr 176

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 60 m2

905100 Constanța, Bdul Mamaia nr 176

Cost chirie birouri (m  / lună)

8  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA
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Spațiu birou minim de închiriat: 60 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 700 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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,cladura .

Descrierea localizării
Bdul Mamaia in Constanta se dezvolta ca un pol de cladiri de birouri si
banci.Accesul usor catre port si statiune face ca amplasarea cladirii pe
bulevard sa devina mai atractiva.

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 56%

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

Costuri întreținere: 2 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 3 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2005

Anul renovării: 1 ianuarie 2016

Chiriași: Credit Europe Bank
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Bancomat (ATM) Parc în apropiere

Sistem antiincendiu Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Încălzire centrală

Contoare individuale

Geamuri termopan Ferestre care se deschid
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