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Descriere
INCHIRIEZ SPATII DE BIROURI /COMERCIALE/MAGAZII/GARAJE
potrivite companiei dvs, situate in cadrul unei cladiri P+1+M, in Sibiu.
Birourile /spatiile au o suprafata utila intre 15 -20 mp, mergand pana la
140mp/440mp in functie de nevoile dvs actuale si ulterioare.
La cerere poate fi mobilat si utilat in functie de preferinte.
Cladirea beneficiaza de imbunatatiri si finisaje: gresie, faianta, usi
interioare termopan PVC,centrala termica proprie,supraveghere
video,aer conditionat,grup social.
Locuri de parcare disponibile in curtea cladirii.
Imobilul dispune de vizibilitate excelenta, fiind intr-o zona comerciala a
orasului Sibiu, langa magazinele LIDL si Kaufland.

AUTOGARII OFFICE 550052 Sibiu, STRADA AUTOGARII

Cost chirie birouri (m  / lună)

5  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

250 m
Spațiu birou minim de închiriat: 15 m
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550052 Sibiu, STRADA AUTOGARII

Cost chirie birouri (m  / lună)

5  -  9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 40 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

250 m
Spațiu birou minim de închiriat: 15 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 440 m

Birou disponibil : 250 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

15 m2
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Servicii

Specificații

Pozitionat la transportul in comun cu statii vis-a-vis
Pret: -negociabil in functie de suprafata solicitata

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 43%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 5  -  9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 40 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 25 locuri -

Subsol - -

Transport public Parking included in rent

file:///calculator-chirie-birouri/autogarii-office


Detalii tehnice

Sistem termoficare Sistem de alarmă Tavan fals Control acces pe zone
Spații sociale Control acces Încălzire centrală
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