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Descriere
Oferta noastra de spatii in care va punem la dispozitie o scurta
prezentare a spatiilor de birou & training din cadrul cladirii principale
ICE PROPERTY DEVELOPMENT Galati, str. Portului nr.19A (reper vis-à-
vis de AFDJ Galati si Registru Comertului).

In salile de birou suprafata disponibila pentru inchiriere este de 200mp
per 4 nivele consecutiv=> 800mp, unde se regasesc toate conditiile
necesare desfasurarii unei activitati de birou la standarde internationale,
conditii date de:
• prezenta instalatiilor de aer conditionat, 
• interior cu mobilier ergonomic si modern, 

ICE Galati 800025 Galați, str. Portului nr.19A

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5  -  8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

600 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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800025 Galați, str. Portului nr.19A

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.5  -  8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

600 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 : 800 m

Birou disponibil : 600 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m2
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• retea de calculatoare si acces internet, conditia doar sa incheiati
contract separat cu furnizorul de retea indiferent care ar fi el deoarece
fibra optica exista,
• grupuri sanitare moderne,
• incalzirea in cladire este asigurata prin centrala proprie,
• sala de mese in care, prin servicii externe de catering, se asigura
pranzul angajatilor si chiriasilor actuali.
In jurul cladirii principale, exista amenajata o parcare cu capacitatea de
170 de automobile. Parcarea intra in componenta perimetrului pazit al
companiei, paza realizandu-se cu ajutorul unei companii specializate de
profil. Accesul in cladirea de birouri se realizeaza prin carduri de acces,
care pot fi setate de asa maniera incat sa asigure in interiorul cladirii
accesul restrictionat numai in zona in care exista interes direct.

In pretul de inchiriere birouri per mp sunt incluse toate utilitatile si
anume: apa potabila, energie termica, energie electrica, loc parcare
autoturisme (rezervat conform contract de inchiriere). 

In cazul in care considerati ca oferta noastra de spatii si servicii
raspunde nevoilor clientilor Dvs de business, va asteptam cu interes la
ICE pentru a va intelege cerintele specifice si a determina modul optim
in care putem raspunde acestora.

Cu deosebita stima,
Elena Toma tel. 0741270150

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 25%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7.5  -  8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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