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Descriere
Afacerea ta la alt nivel! 
De inchiriat cladire D+P+E+M cu destinatia de birouri la 2 pasi de Parcul
Sub Arini. 
Locatie ideala pentru diverse activitati birou, call center, clinica
medicala, salon infrumusetare. 
Acces usor din orice zona a orasului, strazi asfaltate si illuminate, locuri
de parcare publice, mijloace de transport in comun. 
Cladirea are suprafata utila de 500 mp dispusi astfel : 
Demisol : 2 sali sedinte, 2 bai, 3 holuri – 118 mp (acces atat din casa

Cladire birouri D+P+E+M 500
mp in Sibiu

550075 Sibiu, Str. Bahluiului nr. 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: -

2

550075 Sibiu, Str. Bahluiului nr. 1

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m

2

2

Birou disponibil:

500 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 550 m

Birou disponibil : 500 m

Birouri de închiriat : 1 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-
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Servicii

Specificații

scarii cat si din curtea cladirii) 
Parter : 4 birouri, 2 bai, 2 holuri, debara – 136 mp 
Etaj : 4 birouri, 2 bai, 2 holuri, debara - 137 mp + terasa in suprafata de
23 mp 
Mansarda : 2 birouri, baie, hol - 77 mp + balcon, 6.20 mp 
Cladirea a fost construita in 1970 si reabilitata total in anul 2007. In
ultimii 10 ani in acest spatiu fiind desfasurata activitate de birou.
Aceasta beneficiaza de toate utilitatiile cu separatie pe fiecare nivel
(contorizare si centrala termica separata), instalatie de aer conditionat,
supraveghere video, cablaj date/internet. 
Cladirea beneficiaza de curte proprie amenajata cu spatiu verde ideala
pentru pauze de relaxare. 

Pret : 9 E luna + utilitati 
Tel: 0758.962.392 - Lucian 

ID Oferta: 3131

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 9%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Cafenea Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Supermarket Parc în apropiere

file:///calculator-chirie-birouri/cladire-birouri-d-p-e-m-500-mp-in-sibiu


Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Finisaje de calitate Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV)
Încălzire centrală

Contoare individuale

Geamuri termopan
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