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Características

Este imóvel encontra-se em fase de total remodelação e é composto por 

9 pisos acima do solo destinados a escritórios, uma loja ao nível no 

rés-do-chão e 3 pisos em cave para estacionamento.

http://republica81.com/proposta/

De 261 m² a 3,431 m²

Classificação energética: C

Equipamentos

Ar-condicionado

Vidros duplos

Copa

Open-space

Sistema de deteção de incêndios

IS Comuns

Estacionamento privado

Elevador

Pavimento técnico sobre elevado
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Localização

Localizado em plena Avenida da República beneficia 

de excelentes acessos rodoviários, uma ampla rede 

de transportes públicos (metro/autocarro e comboios), 

serviços, restaurantes etc.



Esta ficha informativa não tem carácter contratual

NOTA IMPORTANTE
A Cushman & Wakefield informa por parte dos proprietários por quem estão mandatados e por eles 
próprios que: Os dados aqui apresentados são produzidos de boa fé, mas são apenas uma indicação 
geral do imóvel e não constituem qualquer parte de um contrato. Nenhum agente tem qualquer 
autoridade para dar qualquer declaração ou garantia alguma em relação a este imóvel. A propriedade é 
oferecida sujeita a contrato. A informação aqui apresentado não garante que o imóvel está em boas 
condições, ou que quaisquer serviços ou instalações estão em condições de funcionamento. Salvo 
informação em contrário, nenhuma investigação foi feita sobre a poluição ou contaminação potencial do 
terreno, ar ou água. Os interessados são aconselhados a realizar as suas próprias investigações, se 
assim o entenderem.
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PISOS FRAÇÕES ÁREA

DISP. m²

RENDA

m²/mês

A

Piso 9 260,60 260,60 16,00€

Piso 8 311,80 311,80 16,00€

Piso 7 311,80 311,80 16,00€

Piso 6 311,80 311,80 16,00€

Piso 5 311,80 311,80 16,00€

Piso 4 311,80 311,80 16,00€

Piso 3 311,80 311,80 16,00€

Piso 2 311,80 311,80 16,00€

Piso 1 311,80 311,80 16,00€

Loja 675,90 675,90 14,60€

O imóvel encontra-se em fase de total remodelação com data prevista de conclusão no 2º trimestre de 2018.

Valor dos estacionamentos - €130/mês/lugar (42 lugares disponíveis)

Custos de condomínio - a definir

O imóvel destina-se a um único ocupante

As rendas estão isentas de IVA




