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Descriere
Unimed Building este o cladire de birouri Clasa A de sapte etaje, ce
găzduiește clienți cu profl înalt, oferind servicii personalizate și spatii
largi pentru birouri, spatii flexibile, adaptabile la solicitarile clientului,
situată în inima orașului. Spatiul este de cca. 8350 mp, inclusiv parterul
cu o galerie comerciala si cele sapte etaje superioare.

Mentenanță clădire, utilități și servicii
Chiriașii clădirii Unimed Office Building beneficiază de o largă paletă de
servicii ale clădirii, precum pază, mentenanță tehnică, recepție,
curățenie etc., aceste facilități fiind incluse în costurile de mentenanță
de 3,7 EUR/mp/lună. Utilitățile, taxele de proprietate și costurile de

Unimed Office Building București, Str. Tudor Arghezi 8-10

Cost chirie birouri (m  / lună)

14.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3,90 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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Birou disponibil:

300 m
Spațiu birou minim de închiriat: 100 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Universitate

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 7500 m

Birou disponibil : 300 m

Birouri de închiriat : 811 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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asigurare sunt calculate prorata, adăugându-se costurilor de
mentenață.

Descrierea localizării
Situata in inima Bucurestiului, cladirea de birouri se afla pe str. Tudor
Arghezi nr. 8-10 in apropierea unei intersectii importante, a Pietei
Universitatii cea mai lucrativa zona din centrul orasului. 
Arhitectura acestei constructii raspunde perfect imaginii de viitor a
acestei zone centrale, aflate in imediata vecinatate a unor cladiri
monumentale ale capitalei Romaniei.

Spațiu birou minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 14.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3,90 € /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 30 locuri -

Subsol 72 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2004

Anul renovării: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Chiriași: Microsoft, Goethe Institut, Verbund,
Ove Arup, INC Research

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Hotel
Farmacie Restaurant Centru comercial Agentie de turism
Transport public

Cameră server Audio warning system Ventiloconvectoare cu 2 țevi Încălzire centrală
Sistem antiincendiu Izolare fonică HVAC Mochetă
Fibră optică Detectoare de fum/incediu Finisaje de calitate Tavan fals
Sistem de alarmă

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Întreţinere şi reparaţii lifturi
Chicinete complet echipate

Pază permanentă

Generator de rezervă Power generator Alimentare dublă
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