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Descriere
� Spatiu total oferit spre inchiriere: 400mp spatiu comercial parter +
1.200mp spatiu modular birouri etajul 1
� Pretul propus pentru inchirierea intregii suprafete este de 7,9 Euro /
mp / luna
� Pentru spatiul comercial aflat la parter, aflat in corpul curb si avand o
suprafata totala de 400 mp, pretul propus este de 12 Euro / mp / luna 

VACARESTI DELTA (Call
Center/Show Room/Fitness
Club option)

031301 București, Splaiul Unirii

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.9  -  12 €/m
Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

900 m
Spațiu birou minim de închiriat: 500 m
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031301 București, Splaiul Unirii

Cost chirie birouri (m  / lună)

7.9  -  12 €/m
Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

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

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 5000 m

Birou disponibil : 900 m

Birouri de închiriat : 1200 m , 400 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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� In functie de interes, se ofera spre inchirere spatii de birouri de 400
mp, 800 mp, sau integral 1200 mp aflate la etajul 1 in cladirea de pe
Calea Vitan nr. 242, intersectie cu Splaiul Unirii, in imediata vecinatate a
Targului Auto Vitan, a hotelului RIN, a centrului comercial VITANTIS si a
unui centru wellness WORLDCLASS
� Este disponibil pentru inchiriat si spatiul commercial de la parter, aflat
chiar pe colt in punctul de vizibilitate maxima si avand o suprafata totala
de 400 mp 
� Spatiul dispune de propriile sale locuri de parcare (100 locuri) 
� Birouri dotate cu aer conditionat si incalzire proprie 
� Locatie foarte vizibila din zona stradala si din intersectie, facilitand
pozitionarea logo urilor comerciale si contactul direct cu potentialii
clienti 
� Birourile beneficiaza de cablare IT si legatura cu fibra optica de la toti
furnizorii mari 
� Doua statii ale RATB asigura accesul direct la cladire; Statiile de
metrou Mihai Bravu si Aparatorii Patriei se afla la distante acceptabile
(2-3 statii RATB) 
ALTE 
� Deschidere 120m la Splaiul Unirii respectiv Raul Dambovita; 
� Acces in curte dinspre ambele bulevarde limitrofe (Splaiul Unirii si
Calea Vitan); Exista doua scari si doua lifturi. Rezerva de apa proprie –
rezervor suplimentar 
� Generator electric suplimentar 
� Spatii iluminate natural in cea mai mare parte a zilei 
� Ferestre care se deschid pentru aer proaspat 
� Costuri orientative de mentenanta in jur de 1 Euro/mp/luna/medie
anuala. Toate utilitatile sunt contorizate separat.

Descrierea localizării
Cladirea de birouri este amplasata central, avand deschidere 120 m la
Splaiul Unirii si raul Dambovita, in intersectia Splaiului Unirii cu Calea
Vitan, beneficiind de o maxima vizibilitate si acces direct in curte din
ambele bulevarde. In fata cladirii se afla statiile autobuzelor 102, 124 si

Spațiu birou minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 82%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 7.9  -  12 €/m /lună

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 100 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/vacaresti-delta-call-center-show-room-fitness-club-option


223 care fac legatura cu cartierele Titan, Berceni, Unirii, Cotroceni. De
asemenea statia de metrou Mihai Bravu se afla la 450 m distanta (o
statie de autobuz). De asemenea, la 300 m distanta se afla statia
autobuzului 135 care face legatura cu cartierele din zona de nord:
Floreasca, Pipera, Stefan cel Mare etc. In imediata vecinatate a cladirii
se afla centrul comercial VITANTIS (Carrefour, Praktiker, Intersport
etc.), AUCHAN VITAN (Auchan, Altex etc.) si RIN GRAND HOTEL. In
imediata apropiere se afla un complex residential si un centru de fitness
World Class. Accesul spre PIATA UNIRII se face in 5 minute cu masina
sau cu autobuzul, deoarece Splaiul Unirii are 4 benzi de circulatie. Vis-a-
vis se afla Delta Vacaresti, un parc natural in dezvoltare.
Zona usor accesibila, cu acces direct dinspre si inspre linia de centura a
Capitalei / Autostrada A2 precum si cu linie directe de acces cu centrul
Bucurestiului (Splaiul Unirii – artera care traverseaza practic Bucurestiul
paralel cu raul Dambovita)

Chiriași: Incepand cu anul 2004, spatiile in
acest imobil au fost ocupate de
firme importante. In perioada 2004-
2010, etajele 2 si 3 au fost ocupate
de AGROALIM, pana la mutarea lor
dupa fuzionarea cu SMITHFIELD.
Spatiul de la etajul 1 a fost ocupat
de MEDIPLUS in perioada 2004-
2007, pana cand s-au mutat in noul
lor sediu construit. Din anul 2010
pana in prezent, etajele 2 si 3 sunt
ocupate de RENAR, Asociatia
Romana de Acreditare, cei ce
reglementeaza national activitatea
de acreditare si a laboratoarelor
medicale. Din anul 2007 si pana la
sfarsitul lunii noiembrie 2016, etajul
1 si corpul curb de la parter au fost
ocupate de BCR Asigurari pentru
departamentul de daune – public
relations (parter), iar la etaj era
managementul departamentului de
daune si back-office-ul BCR
ASIGURARI. Dupa fuziunea BCR
ASIGURARI cu OMNIASIG, spatiile
de la parter si de la etajul 1 au fost
folosite de OMNIASIG pentru toata
activitatea de contabilitate, back-
office, IT, serverele centrale pentru
politele de asigurare fiind aici. La
parterul cladirii se afla si CASA
EXPERIMENTELOR, o investitie
elvetiano-romana, un centru ştiinţific
cu un concept inovativ de învăţare
despre ştiinţă într-un mod informal.
In general, cladirea noastra a fost
aleasa de companiile sus



Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

mentionate din cauza apropierii de
cartiere intens locuite. Fara indoiala,
zona de nord este mult mai populara
pentru cladirile de birouri, dar
trebuie luat in considerare si ca
foarte multi dintre angajatii marilor
corporatii locuiesc in zonele de est,
sud-est, de unde accesul la cladirea
noastra s-ar face intr-un timp mult
mai scurt. In plus, exista multe
facilitati in zona: hotel, shopping,
fitness, spitale.

Zonă comercială Parcare pentru vizitatori Centru comercial Showroom
Supermarket Parc în apropiere Transport public Parking included in rent

Fibră optică Mechanical ventilation Control acces pe zone Cameră server
Detectoare de fum/incediu Sistem încălzire centrală cu

centrală termică pe gaz
Compartimentare Tablou distribuție IP
Sistem de alarmă Tavan fals

Finisaje de calitate Încălzire centrală Supraveghere video (CCTV)

Contoare individuale

Ferestre care se deschid Jaluzele uniforme Geamuri termopan



Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază Deszăpezire

Generator de rezervă Power generator Generator de urgenţă

Lift
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