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Descriere
Spatiu de birou, in suprafata de 2800mp, 700mp / etaj, suprafata office
2400mp, 4 etaje, contractare anticipata, spatiu in proces de
modernizare,disponibil la 1 Iunie 2019.
Suprafata minima divizibila 30mp.
Spatii de depozitare pot fi adaugate,in zona subsol-demisol.

Office Centre Ville,ofera spatii de birouri modernizate incepand cu
1.06.2019. 
Se pot contracta anticipat suprafete utile cuprinse intre 32-3000mp.

Descriere imobil : S+D+P+7

Centreville Office 020943 București, Tudor Arghezi 21

Cost chirie birouri (m  / lună)

11  -  12 €/m  + TVA

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

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 32 m
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020943 București, Tudor Arghezi 21

Cost chirie birouri (m  / lună)

11  -  12 €/m  + TVA

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

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 32 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Universitate, Piața Romană

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 6078 m

Birou disponibil : 3.000 m

Birouri de închiriat : -
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Suprafata: 6078 mp
Suprafata nivel: 716 mp
Utilitati:

*2 lifturi de persoane 
*2 scari acces in cladire
*grupuri sanitare ( femei/barbati) pe fiecare nivel
*posibiltate locuri parcare proprii in incinta
*servicii administrare cladire ( cetrala proprie, ventilatie, receptie,
control acces si monitorizare paza etc)

Descrierea localizării
Zona Universitatii, strada Tudor Arghezi nr.21,sector. 2, Bucuresti

Facilitati:

* acces rapid la mijloace de transprt 
* acces la statia de metrou Universitate
* acces facil cu auto si parcare

Spațiu birou minim de
închiriat :

32 m

Coeficient Add-on: 12 %

Grad ocupare: 51%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11  -  12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 11 locuri 100 € + TVA

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 iunie 2019
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Servicii de curierat Transport public

Finisaje de calitate Spații de depozitare la subsol Control acces Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Sistem antiincendiu Detectoare de fum/incediu Tavan fals Încălzire centrală
Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV) Compartimentare Designul atractiv al zonelor

comune

Contoare

Geamuri termopan Uși din lemn

Deszăpezire Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Recepţie
Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Generator de urgenţă

Lift
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