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Descriere
Inchiriem spatii de birouri recent modernizate in centrul orasului, cu
utilitati si servicii incluse in pretul chiriei. 

Va oferim, fara costuri suplimentare, urmatoarele utilitati si servicii: 
• Electricitate;
• Incalzire;

RC Central Pitesti - Birouri de
inchiriat cu servicii si utilitati
incluse

110177 Pitești, B-dul Republicii, nr. 148

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

140 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m
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110177 Pitești, B-dul Republicii, nr. 148

Birou disponibil:

140 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2581 m

Birou disponibil : 140 m

Birouri de închiriat : 80 m , 45 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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• Parcare;
• Aer conditionat;
• Mentenanta imobil;
• Apa si canalizare;
• Salubritate, deratizare si deszapezire
• Receptie lobby
• Curatenie si asigurare consumabile in grupuri sanitare;
• Curatenie si supraveghere video 24/24 pe spatiile comune;

Suprafete utile intre 15 si 300mp/nivel.
Se tarifeaza strict suprafata utila de birouri.
Alte servicii disponibile contra cost: Sala de conferinte.
Direct proprietar - nu se percep comisioane.

Descrierea localizării
Cladirea se afla in centrul orasului Pitesti, pe Bulevardul Republicii, nr.
148, la intersecția a două artere importante care conduc catre iesiri
facile din localitate spre orasele Bucuresti, Craiova, Brașov sau Rm.
Vâlcea. Imobilul se afla la cateva minute distanta de mers fata de
institutiile publice locale (Registrul Comertului, Finante Publice, Evidenta
Populatiei, Prefectura Arges, Oficiul de Cadastru, etc.) iar mijloacele de
transport in comun sunt extrem de accesibile: statia de autobuz CA
Rosetti este situata la un minut de mers iar Gara Pitesti este situata la
aproximativ 700m distanta.

Spațiu birou minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 95%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 35 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1983

Anul renovării: 1 august 2017
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: Editura Paralela 45; TEKGPS
Engineering (Textron); RC Europe

Locuri de parcare pentru
biciclete

Centru de conferinte Fitness Centru medical
Parcare publică Restaurant Zonă comercială

Dusuri Parc în apropiere Transport public Parking included in rent

Control acces Mochetă Sistem antiincendiu Sistem termoficare
Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Supraveghere video (CCTV) Fibră optică
Finisaje de calitate

Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Deszăpezire Pază
Îngrijirea spaţiilor verzi Administrație și management

proprietate
Curatarea ferestrelor exterioare Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lift
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