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Descriere
Dezvoltat dupa cele mai noi tendine de pe piata de birouri, proiectul va fi
certificat LEED Gold, asigurând un nivel ridicat de calitate. Cladirea va
oferi chiriasilor cel mai înalt grad de confort, un spaiu eficient energetic
si acces catre o curte interioara de relaxare.

Descrierea localizării
Green Court Bucharest este amplasat în cea mai dinamica zona a
orasului, Floreasca -Nicolae Caramfil , la 5 minute de mers pe jos de

Green Court Bucharest București, Gara Herastrau St. 4

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 3,45 € /m /lună + TVA
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2

Birou disponibil :

5.800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 580 m
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București, Gara Herastrau St. 4

Cost chirie birouri (m  / lună)

Costuri întreținere: 3,45 € /m /lună + TVA

2

2

Birou disponibil:

5.800 m
Spațiu birou minim de închiriat: 580 m
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2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Floreasca, Nicolae Caramfil

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 19500 m

Birou disponibil : 5.800 m

Birouri de închiriat : 5801 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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metrou. ( statia Aurel vlaicu) Spațiu birou minim de
închiriat :

580 m

Coeficient Add-on: 5 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: 3,45 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 266 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 martie 2015

Anul renovării: -
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Chiriași: -
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