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Descriere
Datorită locaţiei (vizibilitate maximă, accesul uşor la transport în
comun) Victory Business Center constituie o soluţie ideală pentru
companii care îşi caută un sediu reprezentativ într-o zonă excluzivă.

Descrierea localizării
Aceasta nouă clădire de birouri este situată în apropierea Căii

Victory Business Center
Bucharest

București, Str. Invingatorilor 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

1.499 m
Spațiu birou minim de închiriat: 29 m
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București, Str. Invingatorilor 24

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Decebal, Calea Călărașilor

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8789 m

Birou disponibil : 1.499 m

Birouri de închiriat : -
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Spațiu birou minim de
închiriat :

29 m2
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Călăraşilor, la distanţa de numai câteva minute de Piaţa Alba Iulia şi
Piaţa Muncii. Locaţia este deservita de mijloace de transport în comun. Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 83%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Magazin de presă
Restaurant Transport public

Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sistem modern de
telecomunicații

Detectoare de fum/incediu
Control acces

Sistem de alarmă Supraveghere video (CCTV) Podea înălţată HVAC
Mochetă

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Generator de rezervă

Lift
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