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Descriere
Rosetti Business Center se evidentaza atat prin pozitionarea sa cat si
prin aspectul ei. Construita in anul 2016, cladirea a fost executata la
cele mai inalte standarde, din punct de vedere structural si al arhitecturii
care ii confera cladirii un aspect modern, avangardist si unic.
Necompartimentarea etajelor este unul din atuurile cladirii si totodata
fiind o cladire moderna iti ofera tie, ca si investitor, o multidudine de
viziuni asupra amenajarii interioare, astfel alegand varianta optima
pentru afacerea ta . De asemenea acest lucru poate fi sustinut si de
catre vanzator, la cerere. Ultimul etaj este dedicat pentru un restaurant
la inaltime (rooftop) ce confera o priveliste la 360 de grade si o terasa
foarte spatioasa pentru relaxare. Acest spatiu este un mare avantaj

Rosetti Business Center Pitesti 543121 Pitești, C.A. Rosetti, nr.5

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Birou disponibil :

2.360 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m

2

2

543121 Pitești, C.A. Rosetti, nr.5

Cost chirie birouri (m  / lună)

7  -  9 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

2.360 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Preț vânzare: 1M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2360 m

Birou disponibil : 2.360 m

Birouri de închiriat : 340 m , 206 m
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pentru o cladire de birouri, intrunind astfel zona de lucru cu zona de
socializare.

Descrierea localizării
La doar 110 de km de Capitala Romaniei ( 1 ora si 30 de minute),
Pitestiul reprezinta o zona de interes pentru banci sau clinici medicale.
Acest fapt se datoreaza infrastructurii, legatura dintre Pitesti si Capitala
tarii se face direct prin A1 si din punct de vedere al zonei industriale.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2016

file:///calculator-chirie-birouri/rosetti-business-center-pitesti


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Alimentare electrică

Anul renovării: -

Chiriași: La parterul cladirii se afla Asociatia
Imobiliara Galaxy Imob, lideri in
imobiliare in Romania.

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea
Zonă comercială

Centru medical Parcare publică Restaurant Centru comercial
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Agentie de turism Parc în apropiere
Transport public

Tavan fals Sistem termoficare Finisaje de calitate Spații sociale
Spații de depozitare la subsol Tablou de distribuție Supraveghere video (CCTV) Sprinklere
Izolare fonică Sistem de alarmă

Ferestre care se deschid Geamuri termopan Ferestre înclinate

Power generator Additional power supply from
generator
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