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Descriere
Va prezentam o oportunitate excelenta de a inchiria in una dintre cele
mai cautate locatii din Bucuresti, Bulevardul Unirii - Nerva Traian, la mai
putin de 5 minute de Piata Unirii, intr-un imobil cu o suprafata totala de
11.288mp, dispusa pe 12 nivele(1S+P+11E) ce ofera spatii de birouri cat
si o zona comerciala la parterul imobilului.
Situat pe strada Nerva Traian, la intersectia cu Blvd Unirii, locatia ofera
numeroase posibilitati in ceea ce priveste transportul public, avand
access facil catre:
- Tramvaiele – 19, 23, 27
- Autobuzele – 133, 104, 123, N104, N111
- Statia de metrou – Piata Unirii la 2 statii de autobuz

Nerva Traian 3 031041 București, Nerva Traian, Nr. 3, Sector 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

2

2

2

Birou disponibil :

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 30 m
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031041 București, Nerva Traian, Nr. 3, Sector 3

Cost chirie birouri (m  / lună)

12  -  12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 30 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 11636 m

Birou disponibil : 500 m

Birouri de închiriat : 114 m , 315 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 30 m2
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Servicii

Totodata, pozitionarea imobilului ofera access si catre numerosi
retaileri, restaurante, baruri, hoteluri.
Suprafete intre 25mp si 300mp, disponibile in spatii atat open space cat
si in diferite compartimentari deja existente.
Oferta actuala cuprinde:
- 25mp - 100mp 12,50Eur/mp + TVA chirie
- 100mp – 200mp 12,25Eur/mp +TVA chirie
- Peste 200mp 12Eur/mp + TVA chirie
La aceste preturi se adauga taxa de mentenanta in valoare de 4Eur/mp
+ TVA, ce ofera imobilului urmatoarele facilitati:
- Intrare privata monitorizata 24/7, cu access controlat
- Paza 24/7
- CCTV
- Sistem de incalzire/racire cu ventiloconvectoare
- Sistem de fresh air
- Generator
- 4 lifturi
- Parcare privata supraterana monitorizata, cu access controlat
- Grupuri sanitare disponibile pe fiecare etaj
- Grupuri sanitare private in unele spatii
- Spatii complet igienizate inainte de predare

Inaltimea libera a birourilor de 2,7m ofera pe langa luminozitatea
excelenta datorita fatadei vitrate si posibilitatea unei utilizari
eficiente.rizatiile.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 96%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12  -  12.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 4 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »

2

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Parcare pentru vizitatori
Restaurant Zonă comercială Supermarket Transport public
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Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Compartimentare Control acces pe zone Supraveghere video (CCTV) Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Detectoare de fum/incediu Tavan fals Mochetă HVAC
Sprinklere Fibră optică Control acces

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Geamuri aluminiu

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

Îngrijirea spaţiilor verzi

Power generator

Lift Lifturi de mare viteză
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