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Descriere
Spatiu de birori de 1100 mp 
parter 600 mp 
-etaj 500 mp
-parcare interioara 800 mp pt.aproximativ 25-30 masini
-spatiul are toate facilitatile necesare pentru birouri clasa A,inclusiv aviz
ISU. 
-spatiul va fi disponibil incepand cu luna mai 2018.
-se pot inchiria si suprafete mai mici(200-300mp)

Birouri in zona centrala Sibiu 550189 Sibiu, Strada Zidului nr.5, Sibiu

Cost chirie birouri (m  / lună)

5.5  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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550189 Sibiu, Strada Zidului nr.5, Sibiu

Cost chirie birouri (m  / lună)

5.5  -  7 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

1.100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m

2

2

Preț vânzare: 1M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1100 m

Birou disponibil : 1.100 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 5.5  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 august 2014
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea
Spălătorie auto

Bancomat (ATM) Zonă comercială Servicii de curierat Fitness
Parcare publică Farmacie Restaurant Magazin de vinuri
Parc în apropiere Transport public

Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV) Izolare fonică Încălzire centrală
Control acces pe zone Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Mochetă Fibră optică
Control acces Tavan fals

Cameră server

Contoare individuale

Geamuri termopan Uși din lemn

Administrație și management
proprietate
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