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Descriere
Scopul Oltenia Business Center este acela de a sprijini dezvoltarea
economică a municipiului Ramnicu Valcea prin crearea de spaţii de
birouri de calitate, spatiu expozitional, sali de conferinta si seminarii,
precum şi oferirea de servicii complementare pentru afaceri, astfel încât
firmele care doresc să se dezvolte sau să se extindă în această regiune,
să o poată face în cele mai bune condiţii tehnice, funcţionale şi estetice.

Descrierea localizării

Oltenia Business Center Vâlcea, Bd. Dem Radulescu 32

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

37 m
Spațiu birou minim de închiriat: 27 m
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Vâlcea, Bd. Dem Radulescu 32

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

37 m
Spațiu birou minim de închiriat: 27 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : -

Birou disponibil : 37 m

Birouri de închiriat : 27 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 27 m2
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Clădirea este situată în sudul oraşului Vâlcea, pe Bvd. Dem Radulescu. închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

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

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Vestiar cu dușuri

HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi Spații sociale Detectoare de fum/incediu

Pază Recepţie

Power generator
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