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Descriere
Complexul Upground este una dintre cele mai mari dezvoltări din
Bucureşti, fiind alcătuit de 2 clădiri, una dintre ele fiind turnul BOC.
Imobilul BOC este situat între Turnul BOB şi complexul rezidenţai.
Suprafaţa totală închiriabilă atinge aproximativ 60.000 mp. Complexul
întreg dispune de o gamă largă de facilităţi şi servicii, inclusiv
supermarket Mega Image, clubul de fitness Class Gym & Spa, precum şi
mai multe cafenele şi restaurante.

Upground Office Building II
BOC

București, Str. George Constantinescu 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

8.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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București, Str. George Constantinescu 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

14 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

8.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Pipera, Dimitrie Pompeiu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 60000 m

Birou disponibil : 8.500 m

Birouri de închiriat : 500 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Complexul Upground Corporate este situat în cartierul Pipera. Zona este
excelent deservită de mijloace de transport în comun, inclusiv metrou
(staţia Pipera fiind la distanţa mică de mers pe jos). În imediata
apropiere se găseşte un număr mare de posibilităţi de cazare la hoteluri.

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 86%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 14 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 200 locuri -

Subsol 1000 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Upground-Office-Building-II-BOC


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: -

Bancă Cantină Bancomat (ATM) Fitness
Centru medical Parcare pentru vizitatori Farmacie

Podea înălţată Tablou de distribuție Tavan fals BMS
Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu Ventiloconvectoare cu 4 țevi Mochetă
Fibră optică

Ferestre care se deschid

Recepţie Pază

Lift
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