
Homepage /  Clasa A / EVO 2 Business Center

Descriere
EVO 2 Business Center este o cladire de birouri finalizata.

Cladirea beneficiaza de o accesibilitate auto excelenta datorata
deschiderii la principala artera rutiera ce face legatura intre Iasi si
Bucuresti si a legaturilor directe cu celelalte bulevarde si puncte de
interes ale orasului. Infrastructura de transport public este bine
dezvoltata beneficiind de linii de autobuze si microbuze.

Dispus pe 3 nivele si cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 1 350
mp, EVO 2 Business Center ofera spre inchiriere birouri si sali de
sedinta complet echipate si mobilate, fiind astfel pregatite pentru toate

EVO 2 Business Center Iași, str. Bularga 17

Cost chirie birouri (m  / lună)

8.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 450 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1350 m

Birou disponibil : 900 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

450 m2
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tipurile de afaceri de nivel mic si mediu. Birourile complet mobilate si
serviciile complementare puse la dispozitie, pozitioneaza EVO 2
Business Center intr-o zona privilegiata a inchirierilor de birouri.
Cladirea beneficiaza si de o parcare cu peste 30 locuri amplasata
suprateran.

EVO Business Center este o cladire cu specificatii de clasa A, HVAC,
CCTV, acces securizat si paza 24/7, servicii de curatenie, detectoare de
fum, servicii receptie, restaurant.

Descrierea localizării
EVO 2 Business Center se afla langa magazinul Dedeman, Iasi.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 33%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 8.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 1 lună
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2019

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii
Bancă Buticuri Business Club Cafenea
Bancomat (ATM) Zonă comercială Centru de conferinte Hotel
Centru comercial Agentie de turism Parking included in rent
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