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Anchor Plaza Metropol

București, Blv. Timisoara 26Z
Cost chirie birouri (m2 / lună)

Birou disponibil :

13 €/m2 + TVA

-

Costuri servicii: 3,61 €/m2/lună + TVA

Spațiu birou minim de închiriat: 900 m2

București, Blv. Timisoara 26Z
Cost chirie birouri (m2 / lună)

Spațiu birou minim de închiriat: 900 m2

13 €/m2 + TVA
Costuri servicii: 3,61 €/m2/lună + TVA

Descriere
Anchor Plaza Metropol este o cladire de birouri clasa A, cu lifturi
panoramice de mare viteza si un concept functional si arhitectural
deosebit, intrare atractiva, un atrium incapator si multiple
posibilitati de partitionare.

Descrierea localizării
Principalul avantaj al Anchor Plaza Metropol este pozitionarea intr-o

Geodate
Clasa clădirii de birouri:

Birouri de clasa A

Localizare:

Bld. Tmișoara

Status clădire:

În construcție

Spațiu total de birouri :

33830 m2

Birou disponibil :

-

Birouri de închiriat :

-

zona in care traficul este aglomerat doar in sens invers, atat
dimineata cat si seara. In plus, in imediata vecinatate a cladirii se afla
statiile mai multor mijloace de transport in comun.

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on:

-

Grad ocupare:

-

Informații financiare
Cost chirie birouri:

13 €/m2 /lună + TVA

Costuri servicii:

3,61 €/m2 /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară:

-

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare

Spații

Cost parcare

Parcare suprafață

-

-

Subsol

453 locuri

-

Informații suplimentare
Anul construirii:

1 noiembrie 2014

Anul renovării:

-

Chiriași:

Servicii

Bancă
Bancomat
Spălătorie
Poştă
Agentie de turism

-

Buticuri
Cinema
Centru medical
Restaurant
Accesibilitate la transport
public

Bowling
Fitness
Stand cu ziare
Galerie comercială în apropiere

Cafenea
Hotel
Farmacie
Supermarket

Ventiloconvectoare cu 4 țevi
Tavan fals
Spații sociale

Sistem antiincendiu
Fibră optică
Supraveghere video (CCTV)

BMS
Sistem de alarmă

Specificații
Detalii tehnice

Detectoare de fum/incediu
Podea înălţată
HVAC
Servicii asigurate în clădirea

Pază permanentă
Lift

Lifturi de mare viteză

Chicinete complet echipate

