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Descriere
GLOBAL CITY BUSINESS PARK
87.600 m2 suprafață construită și 51.346 m2 suprafață închiriabilă
brută a birourilor de clasă A, repartizate pe două clădiri situate într-un
mediu peisagistic, cu accent pe siguranță, calitate, plăcere și
funcționalitate.
Cele două clădiri de birouri sunt proiectate pentru a permite plăci de
podea flexibile, de la 1.400 m2 la 3.400 m2.
Global City Business Park transmite chiriașilor și vizitatorilor energie
pozitivă, sporind productivitatea, imaginea corporativă și satisfacția
angajaților. Mixul nostru de chiriași creează un mediu de afaceri
internațional pentru companiile care vizează recunoașterea și

Global City Business Park 077190 București, Şos. Bucuresti Nord, Voluntari 10

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

8.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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077190 București, Şos. Bucuresti Nord, Voluntari 10

Birou disponibil:

8.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 150 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera, Pipera-Tunari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 51346 m

Birou disponibil : 8.000 m

Birouri de închiriat : 200 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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acoperirea globală. Global City oferă toate resursele și serviciile
necesare ca partener de încredere cu soluții personalizate pentru
relocare, extindere sau noua unitate de birouri

Descrierea localizării
Proiectul oferă acces ușor la cele două aeroporturi, Baneasa și Otopeni
și se află la o scurtă călătorie cu mașina până la marginea nordică a
centrului orașului - zonele din jurul Piaței Victoriei și Piața Charles de
Gaulle.
Un serviciu de transfer cu autobuzul este oferit de la stația de metrou
Pipera la clădirea de birouri cu 6 autobuze private.
În ceea ce privește transportul public, cartierul este deservit de stația de
metrou Pipera, capătul de nord al liniei 2 de metrou București, autobuze
și două linii de tramvai:
Metrou - stația Pipera
Autobuze - numerele 1.167, 445 și 567
Tramvaie - numerele 16 și 36
Autobuze Primăria Voluntari
Accesul în incintă se face prin 3 bulevarde principale, și anume Sos
Petricani, venind din raionul Tei, prin Bd. Dimitrie Pompei, venind din
zona Barbu Vacarescu, Sos. Pipera venind din zona Baneasa și Iancu
Nicolae care leagă zona Pipera de B-dul Nicolae Caramfil de cele două
poduri construite recent
Proiectul este la 6 km distanță de Piața Victoriei, la 1 km distanță de
noua autostradă București-Brașov și la numai 5 km distanță de Pădurea
Băneasa.
Ca noi îmbunătățiri ale infrastructurii în zonă, ar trebui menționate mai
multe aspecte: Bulevardul București Nord extins la 4 benzi, un viaduct
peste calea ferată și un nou bulevard paralel cu calea ferată vor fi
dezvoltate de Primărie pentru a asigura un trafic fluid în zonă .
Bulevardul denumit Bulevardul Octavian Goga leagă Soseaua București-
Nord de șoseaua de centură, proiectul de extindere a liniei de metrou
Pipera la 2 stații suplimentare (lângă clădire) și noua trecere subterană
Petricani-cale ferată.

Spațiu birou minim de
închiriat :

150 m

Coeficient Add-on: 7 %

Grad ocupare: 84%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 44 locuri -

Subsol 836 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Global-City-Business-Park


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Bar Cafenea Cantină Bancomat (ATM)
Zonă comercială Hair Stylist Hotel Magazin de presă
Parcare pentru vizitatori Farmacie Restaurant Zonă comercială
Spaţiu de depozitare în garaj Transport public

BMS Tavan fals Încălzire centrală Supraveghere video (CCTV)
Audio warning system Sistem antiincendiu HVAC Podea înălţată
Control acces pe zone Sprinklere Tablou de distribuție Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Finisaje de calitate Sistem modern de

telecomunicații
Control acces Mechanical ventilation
Detectoare de fum/incediu Sistem de alarmă

Spații de depozitare la subsol

Contoare

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

Pază permanentă Administrație și management
proprietate

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi
Deszăpezire

Generator de urgenţă



Lifturi de mare viteză
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