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Descriere
Calea Calarasilor BC este primul centru de afaceri finantat din fonduri
europene, destinat sprijinirii afacerilor pentru companiile mici si
mijlocii, situat in zona Unirii . 

Incepand cu luna Martie 2014 Calea Calarasilor BC si-a deschis portile
oferind chiriasilor sai finisaje si dotari tehnice de calitate superioara
precum si facilitati ce vin in sprijinul dezvoltarii afacerilor acestora (sali
de conferinta compet mobilate si utilate cu aparatura secifica, centre de
copiere-printare-scanare pe fiecare nivel etc).

Calea Calarasilor BC București, Str. Remus 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

1.145 m
Spațiu birou minim de închiriat: 126 m
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București, Str. Remus 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

1.145 m
Spațiu birou minim de închiriat: 126 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Unirii, Calea Călărașilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 1920 m

Birou disponibil : 1.145 m

Birouri de închiriat : 155 m , 319 m , 292 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Calea Calarasilor BC este situat in zona centrala a Bucurestiului, pe
Calea Calarasilor. 
Acces auto facil, la doar 3 minute de Piata Unirii sau de Piata Muncii. 
Cladirea este usor accesibila folosind mijloacele de transport in comun.

Spațiu birou minim de
închiriat :

126 m

Coeficient Add-on: 8.5 %

Grad ocupare: 40%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 20 locuri 60 € + TVA

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2012

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Calea-Calarasilor-BC


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Parcare publică Oficiu poștal Restaurant Supermarket
Transport public

Detectoare de fum/incediu Control acces Compartimentare Mechanical ventilation
Supraveghere video (CCTV) Sistem antiincendiu HVAC Cameră server
Izolare fonică Încălzire centrală Mochetă Fibră optică
Finisaje de calitate Tablou distribuție IP Sistem de alarmă Tavan fals

Contoare

Ferestre care se deschid

Deszăpezire Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază
Chicinete complet echipate Administrație și management

proprietate
Pază permanentă

Generator de urgenţă

Lift
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