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Descriere
Victoria Park include 4 cladiri interconectate de claca A, avand parcare
subterana, parter si 4 etaje. Suprafata totala inchiriabila de birouri este
de peste 20.000 m2, cu o suprafata medie pe nivel de 950 m2.

Lucrati in imediata apropiere a celui mai mare centru comercial din
Bucuresti, in Victoria Park.

Descrierea localizării

Victoria Park 13685 București, Şos. Bucuresti Ploiesti 69-81

Cost chirie birouri (m  / lună)

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

-
Spațiu birou minim de închiriat: 208 m2

13685 București, Şos. Bucuresti Ploiesti 69-81

Cost chirie birouri (m  / lună)

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

2

2

Spațiu birou minim de închiriat: 208 m2

De la proprietar

Bogdan Rusu
IMMOFINANZ
+40 73 240 4504
+40 31 405 1701

Trimiteți email

Andreea Cotiga
IMMOFINANZ
+40 73 158 0256
+40 31 405 1701

Trimiteți email

Toate proprietățile acestui proprietar

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A
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myhive Victoria Park se afla in nordul Bucurestiului, aproape de
Aeroportul Baneasa si Baneasa Shopping Center. Liniile de autobuz si
microbuz asigura un bun acces cu transportul public, parcul de birouri
fiind amplasat pe o artera principala, cu acces la Soseaua de Centura.
Aeroportul Baneasa si Aeroportul International „Henri Coanda“ din
Otopeni se afla la o distanta de condus de doua, respectiv cinci minute.

Localizare: Baneasa

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 16628 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: 6.3 %

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

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

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 97 locuri -

file:///calculator-chirie-birouri/victoria-park-1-1


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Subsol 20 locuri -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: KPMG, Siveco, IMMOFINANZ, COS,
Media Camina (Radio ZU & Radio
Romantic) etc.

Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea Cantină Bancomat (ATM)
Hair Stylist Magazin de presă Parcare pentru vizitatori

Farmacie Centru comercial Transport public

Fibră optică Detectoare de fum/incediu Control acces Tablou de distribuție
BMS Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu Sistem modern de

telecomunicații
Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Mochetă HVAC
Podea înălţată

Ferestre care se deschid



Servicii asigurate în clădirea

Lift

Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Pază permanentă
Recepţie

Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază

Lift
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