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Descriere
Primavera Tower este o cladire de birouri clasa A, situata in centrul
orasului Ploiesti. Acoperind peste 1.200 mp si ridicandu-se pe
unsprezece etaje, acest proiect de afaceri tinde sa ofere birouri de
inchiriat ce se intind pe o suprafata de 8,700 mp, zone comerciale de
inchiriat ce ocupa 9,000 mp si spatii de parcare, asigurand locatarilor
toate conditiile necesare lucrului intr-un ambient perfect.

Descrierea localizării

Primavera Tower Ploiești, Str. Ion Maiorescu 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

Ploiești, Str. Ion Maiorescu 1

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 8700 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Ploiesti este principala rafinarie de petrol si gaz dar si unul dintre
principalele orase industriale din Romania, cu o populatie de peste
250.000 locuitori, fiind localizat la 60 km spre nord de Bucuresti. Orasul
nu detine nici o cladire de birouri cu exceptia a 3 noi proiecte, ce sunt
deja inchiriate in totalitate, asadar cererea pentru birouri clasa A este
foarte mare. 

Proiectul este situat in centrul orasului Ploiesti pe strada Ion Maiorescu
nr. 1, langa noul Palat de Justitie.
Locatia nu putea fi una mai buna, avand in vedere ca este o cladire de
birouri cu acces rapid din toate colturile orasului.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-birouri/Primavera-Tower


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Bancă Restaurant

HVAC Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi

Recepţie Pază
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