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Descriere
Cubis Data Center este o cladire de birouri situata ultrcentral care
dispune de o parcare supraterana generoasa.

Suprafata propusa este de 750mp,care poate fi compartimentata la
cerere.
Dotari:
-instalatiile de incalzire si racire si aport de aer proaspat 
-receptie si receptioner 
-control acces cu card pentru parcare si spatiul de inchiriat
-personal paza 24/7
-personal intretinere si curatenie

CUBIS DATA CENTER 700050 Iași, Prof.Dr.Dimitrie Mangeron nr 53

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

750 m
Spațiu birou minim de închiriat: 30 m

2

2

700050 Iași, Prof.Dr.Dimitrie Mangeron nr 53

Birou disponibil:

750 m
Spațiu birou minim de închiriat: 30 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 3000 m

Birou disponibil : 750 m

Birouri de închiriat : 750 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

2

Spațiu birou minim de 30 m2
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file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/clasa-a
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/73/e8a842deb6fe2078139b9aee8ef66d6dd35d9167.jpeg 


Detalii localizare, vecinătăţi:

Cladirea este situata in punctul zero al orasului,aproape de toate
punctele de interes:

Primarie-1000m
Prefectura 500m

Facultati-50m,

Descrierea localizării
Cladirea este situata in punctul zero al Iasului,in zona
facultatilor,aproape de zona de agrement Palas.

închiriat :

Coeficient Add-on: 30 %

Grad ocupare: 75%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 ianuarie 2019

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/cubis-data-center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Centru comercial Parc în apropiere

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Mochetă Izolare fonică Încălzire centrală
Designul atractiv al zonelor
comune

Compartimentare Tavan fals Finisaje de calitate

Contoare individuale

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază permanentă Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Lift
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