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Descriere
<p><strong>Rent Smart Offices Center</strong> ofera spre inchiriere, in
baza unui contract cu termeni foarte flexibili, spatii de birouri complet
echipate, mobilate si cu serviciile de secretariat/receptie/ IT
/administratie si alte facilitati incluse in pretul de inchiriere - oferind
optional si posibilitatea inregistrarii la adresa noastra a sediului social
pt firmele interesate.</p>
<p><br /> <strong>Rent Smart Offices Center</strong> se afla la etajele
6,7, 8 si 9 ale cladirii Phoenix Center, din strada Buzesti 75-77 (langa
Piata Victoriei), sect. 1, din Nordul capitalei, cu o foarte buna
accesibilate catre toate zonele capitalei (cu metrou, autobuze, tramvai).
</p>

Rent Smart Offices 011013 București, Str. Calea Buzesti 75-77

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 9 m

2

2

011013 București, Str. Calea Buzesti 75-77

Birou disponibil:

100 m
Spațiu birou minim de închiriat: 9 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Victoriei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1600 m

Birou disponibil : 100 m

Birouri de închiriat : 70 m , 71 m , 155 m , 25 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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<p><br /> Etajele cuprind intre 12 si 16 spatii/etaj, echipate si mobilate
specific activitatii de birou, dar tinand cont si de cerintele clientilor.<br
/> Camerele sunt de dimensiuni diferite, de la cele mici pt 1-2-3-4
persoane/statii de lucru (de 9-15-16-17-18mp), pana la cele mai mari
(de 25-30-35-55 mp pt 5-8-10-12 persoane).<br /> Spatiul de la etajul 9
cuprinde pe langa cele 12 birouri si camera de meeting, camera de IT
cu persoana de specialitate, secretariatul si biroul administrativ.<br />
Pe fiecare etaj exista cate o camera de meeting, un spatiu pt servit
masa/lounge/complet echipat si cate 2 grupuri sanitare .<br /> In total,
pe cele 4 etaje cu 1800 mp, centrul nostru dispune de 60 de birouri
(camere) de diverse dimensiuni, cu un numar de 250 de statii de lucru
(persoane).</p>
<p><br /> Contractele noastre se incheie in general pe eprioade scurte
de timp, de la min 3 luni pana la 2-3 ani, dar pot exista si contracte
speciale pe termen si mai mic de 3 luni, contracte lunare, saptamanale
sau chiar pe un numar de zile, avand preturi ceva mai mari, in functie de
perioada aleasa.<br /> In general preturile noastre sunt in sistem all
inclusive si cuprind: chirie spatiu ,mobilier si echipament de birou,
liniile/conexiunile de IT/Tel, utilitatile pt spatiul propriu si comun
(climatizare, electricitate, paza), servicii de receptie&amp;secretariat,
serviciul de IT cu persoana de specialitate, serviciul administrativ,
accesul cu pret redus (30%) la salile de meeting, spatiu de servit masa
utilat, apa&amp;cafea zilnic, servicii de curatenie (spatiu propriu &amp;
spatii comune), card&amp;chei/ pers. pentru acces in spatiu.<br />
Preturile nu includ salile de meeting (cu discountul aferent), convorbirile
telefonice si copiatorul comun (pe baza de parola/user).<br /><span
style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-
font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New
Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-
bidi-language: AR-SA;"> <br /> </span></p>

Descrierea localizării
<p>Rent Smart Offices este situat central, in zona Piata Victoriei, la 3
minute de statia de metrou Piata Victoriei si cu acces la mijloace de

Spațiu birou minim de
închiriat :

9 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 94%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

transport in comun. </p> Chiriași: LC Waikiki, Calon SUA, Western
Union, Orlen Asfalt

Bancă Bar Buticuri Business Club
Cafenea Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM)
Cinema Zonă comercială Centru de conferinte Servicii de curierat
Fitness Florărie Hair Stylist Hotel
Grădiniță Spălătorie Centru medical Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie Oficiu poștal
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Supermarket
Agentie de turism Wellness & Spa Magazin de vinuri Parc în apropiere
Transport public

Mochetă Tablou de distribuție Sistem antiincendiu HVAC
Control acces Sistem modern de

telecomunicații
BMS Izolare fonică
Compartimentare Finisaje de calitate

Tablou distribuție IP Încălzire centrală Control acces pe zone Cameră server
Spații sociale Tavan fals Fibră optică Detectoare de fum/incediu

Contoare

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Ferestre înclinate Geamuri termopan

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management Pază



Alimentare electrică

Lift

proprietate Chicinete complet echipate
Deszăpezire Pază permanentă Curatarea ferestrelor exterioare Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lift Lifturi de mare viteză
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