
Homepage /  Clasa B / Cladirea birouri CHG

Descriere
Imobilul a fost construi in anul 1940, proiectat de arhitectul Marcel
Iancu. 
Imobilul este in curs de renovare si are termen de predare 1.04.2019. 
Cladirea are vederi uimitoare peste parcul Herastrau si Arcul de Triumf. 
Imobilul este compus de S+P+7E. 
Spatiile disponibile spre inchiriere se predau open space cu sintem de
racire (aer conditionat) si sintem de incalzire ( centrala proprie +
calorifere) conform proiectului fiecarui chirias, si grupurile sanitare pe
sexe finisate.

Spatiile disponibile pentru inchiriere sunt in corpul turn etajele 1- 7.

Cladirea birouri CHG 011857 București, Piata Charles de Gaulle 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

17 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 197 m
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011857 București, Piata Charles de Gaulle 3-5

Cost chirie birouri (m  / lună)

17 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.400 m
Spațiu birou minim de închiriat: 197 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Piata Charles de Gaulle

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de birouri : 4000 m

Birou disponibil : 1.400 m

Birouri de închiriat : 183 m , 206 m , 192 m , 176 m ,
256 m
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Fiecare etaj are aproximativ 200 mp.

Cladirea dispune de 3 intrari principale, 2 scari si 2 lifturi.

Descrierea localizării
Cladirea de birouri CHG este amplasata in centrul Bucurestiului, intr-una
din cele mai importante intersectii a Bucurestiului - Piata Charles de
Gaulle. In imediata proximitate a cladirii se afla statia de metrou
Aviatorilor.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

197 m

Coeficient Add-on: 7 %

Grad ocupare: 65%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 17 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 39 locuri 100 € + TVA

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1940

file:///calculator-chirie-birouri/cladirea-birouri-chg


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Anul renovării: 1 aprilie 2019

Chiriași: -

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Business Club

Cafenea Bancomat (ATM) Zonă comercială Centru de conferinte
Servicii de curierat Florărie Hotel Centru medical
Parcare publică Farmacie Oficiu poștal Restaurant
Zonă comercială Centru comercial Showroom Supermarket
Agentie de turism Magazin de vinuri Parc în apropiere Transport public
Benzinărie

Sistem de alarmă Detectoare de fum/incediu Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Încălzire centrală
Sistem termoficare

Contoare

Ferestre care se deschid

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Administrație și management
proprietate



Lift

Lift
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