
TNR Tower
54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội



Sở hữu vị trí đắt giá, đi kèm với tiện ích dịch vụ xung quanh hoàn hảo,
TNR Tower là một trong những lựa chọn thuê văn phòng đáng cân nhắc...

Mr. Thong Do - Maison Office’s leasing consultant 





Vị trí chiến lược

TNR Tower Nguyễn Chí Thanh tọa lạc ngay tại ngã ba giao cắt Nguyễn 

Chí Thanh với phố Chùa Láng, thuộc quận Đống Đa, giáp ranh với quận 

Ba Đình và quận Cầu Giấy của Hà Nội. 3 mặt tiếp giáp với các trục 

đường lớn, huyết mạch của Thủ Đô: Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã và 

đường láng.

Xung quanh tòa nhà là nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, phòng 

giao dịch của ngân hàng, trường đại học, bệnh viện lớn, cơ quan hành 

chính, trung tâm thương mại, các hệ thống nhà hàng, khu vui chơi, giải 

trí,... tạo thành một quần thể giao thương sôi động và thuận tiện.

Đặt văn phòng tại TNR Nguyễn Chí Thanh các doanh nghiệp sẽ tiết 

kiệm nhiều thời gian đi lại nội đô, kết nối giao thông liên tỉnh dễ 

dàng:

+ Cách đường vành đai 2 đi sân bay Nội Bài chỉ 10 phút đi xe.

+ Cách Đại sứ quán Nhật, Úc, Thụy Điển, Mỹ,... chỉ 10 phút đi xe.

+ Cách trung tâm Hà Nội 20 phút đi xe.





THÔNG SỐ TOÀ NHÀ

CHI TIẾT GIÁ THUÊ VÀ DIỆN TÍCH

Vị trí:                            54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chiều cao tầng:           Cao 30 tầng và 4 tầng hầm   

         

Chiều cao trần:            2.7m    

       

Diện tích sàn:              2400m2

Đỗ xe:                          04 tầng hầm

Thang máy:                 11 thang máy tốc độ cao Mitsubishi

Điều hòa:                     Hệ thống điều hòa trung tâm Trane

Điện dự phòng:           04 máy phát điện dự phòng 2500KVA

                                      đáp ứng 100% công suất    

Giờ làm việc:                Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 đến 18h

                                      + Thứ 7: 8h00 đến 12h30

Giá thuê gộp (Giá thuê + Phí dịch vụ): 

Từ 25 usd/m2/tháng

Giá thuê: 

Từ 19 usd/m2/tháng 

Phí dịch vụ:

6 usd/m2/tháng

Diện tích cho thuê:

110m2, 113m2, 247m2

Tiền điện điều hòa: 

Đã bao gồm trong giá thuê

Đỗ xe máy:

180.000 đồng/xe/tháng

Đỗ ô tô:

2.500.000 đồng/xe/tháng

Tiền điện trong văn phòng:

Tính thực tế tiêu thụ theo đồng hồ















NHẬN CHI TIẾT GIÁ THUÊ CẬP NHẬT VÀ
CÁC DIỆN TÍCH TRỐNG MỚI NHẤT

098.890.2468

maisonoffice.vn info@maisonoffice.vnCTCP Tư vấn & Dịch vụ bất động sản Maison


