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Spatiu de birouri, 255 mp, finisaje moderne, idealSpatiu de birouri, 255 mp, finisaje moderne, ideal
sediul firmeisediul firmei

ID: ID: 75856SIB
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 16.01.2023

Cartier: Cartier: Zona industriala
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 7€ 
Rata lunara: Rata lunara: 11,10 € 1.900€1.900€

Persoana de contactPersoana de contact

Adina RadaAdina Rada
Broker BNI

+40 332 444 177

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0332 444 177
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

CaracteristiciCaracteristici

Suprafata: Suprafata: 255.00 mp
Suprafata Suprafata teren: teren: mp
Tip spatiu: Tip spatiu: Clasa A m

Vechime spatiu: Vechime spatiu: Nou
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Destinatie:Destinatie:

Dotari: Dotari: Nemobilat
Material Material constructie:constructie:
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi

https://www.blitz.ro
https://www.blitz.ro/iasi
https://www.blitz.ro/iasi/inchirieri-spatii-birouri
https://www.blitz.ro/iasi/inchirieri-spatii-birouri/aona-industriala
https://www.blitz.ro/iasi/spatiu-birouri-inchiriat-blitz75856sib
https://www.blitz.ro/iasi/inchirieri-spatii-birouri/aona-industriala
https://www.blitz.ro/iasi/inchirieri-spatii-birouri/aona-industriala/zona-
tel:+40 332 444 177
mailto:office@blitz.ro
tel:+ 0264-333.777
mailto:office@blitz.ro


5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Descriere ofertaDescriere oferta

Acum ai oportunitatea unică sa închiriezi un spațiu de birouri ideal pentru sediul firmei tale, poziționat în zona
industrială a orașului Iași, cu acces la strada principală și în imediata apropiere a stațiilor mijloacelor de transport în
comun și a zonelor de parcare! Blitz vă propune spre închiriere un spațiu de birouri cu finisaje moderne, pozitionat la
etajul 1. Imobilul este o clădire ce îndeplinește standarde de calitate înaltă, de clasa și durabilă, complet renovată
interior-exterior. Spațiul are o suprafață utilă de 255 mp, desfășurată pe un singur nivel, compusă din zona open
space, sală de meeting, birou privat, toalete și un spațiu tehnic. Birourile sunt echipate cu pardoseli flotante, rezistente
la foc și la greutăți mari. Compartimentarile sunt făcute din pereți și uși din sticlă curbată, fără rame și cu sistem de
iluminat cu led. Toate grupurile sanitare sunt concepute pentru o utilizare cat mai ușoară și sunt placate cu gresie si
faianta de mari dimensiuni și cu usi din sticla sablata. Beneficiază de acces facil din parcare, prin intermediul casei
scării. Se inchiriaza pe termen mediu și lung, la prețul de 9 euro/mp + TVA + mentenanță, negociabil în funcție de
condițiile contractuale. Se preteaza pentru activitati de birou, IT, consultanță, coworking space și altele asemenea. Vă
așteptăm cu drag la vizionare!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Spațiu excelent poziționat la 15 minute de centrul
orașului, perfect pentru sediul unei firme cu
activități de birou, IT, consultanță și altele asemenea.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. © BLITZ. Agentie Imobiliara Iași. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Str. Frumoasă, Nr. 4, Iași
- Iași, str. Sararie, nr. 20, jud. Iași

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


