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Descriere
Inchiriem spatii de birouri recent modernizate in proximitatea centrului
Mun. Slatina, cu utilitati si servicii incluse in pretul chiriei. 

Va oferim, fara costuri suplimentare, urmatoarele utilitati si servicii: 
• Electricitate;
• Incalzire;

RC Slatina - Birouri de inchiriat
cu servicii si utilitati incluse -
0751.301.817

230128 Slatina, Str. Primaverii, nr. 18B

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 15 m2

230128 Slatina, Str. Primaverii, nr. 18B

Spațiu birou minim de închiriat: 15 m2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 2135 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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• Parcare;
• Aer conditionat;
• Mentenanta imobil;
• Apa si canalizare;
• Salubritate, deratizare si deszapezire
• Receptie lobby
• Curatenie pe spatiile comune
• Curatenie si asigurare consumabile in grupuri sanitare;
• Paza umana 24/24;

Suprafete utile de birouri intre 15 si 40 mp disponibile.
Spatiile sunt recent renovate.
Se tarifeaza strict suprafata utila de birouri.
Direct proprietar - nu se percep comisioane.

Descrierea localizării
Cladirea se afla in Mun. Slatina, pe Strada Primaverii, nr. 18B. Mijloacele
de transport in comun sunt extrem de accesibile, statia de autobuz LPS
se afla la aproximativ 200m distanta de mers, si este tranzitata de toate
liniile de autobuz (1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 5B).

Grad ocupare: 97%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 60 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 septembrie 1991

Anul renovării: 1 octombrie 2018

Chiriași: CEZ Romania
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Bancă Bancomat (ATM) Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Spaţiu de depozitare în garaj Agentie de turism Transport public Parking included in rent

Fibră optică Sistem antiincendiu Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Tavan fals
Mochetă

Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid Uși din lemn

Recepţie Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Curatarea ferestrelor exterioare
Pază permanentă

Generator de urgenţă
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