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Descriere
Ansamblul Sun Offices este amplasat lânga centrul comercial Sun
Plaza, livrat în 2010. Birourile ofera aproape 10.000 mp spatii de birouri
pe 3 nivele, clasa A , cu specificatii tehnice foarte bune. Conceptul de
design care ofera multa lumina naturala si o înaltime pe etaj de pâna la
3,1 m transforma spatiul intr-un mediu de lucru placut.
Ansamblul Sun Offices s-a dovedit a fi cea mai potrivita solutie pentru
mai multe companii: un spatiu mare, care permite modificari în functie
de nevoi, locatia potrivita în Bucuresti, acces facil la transportul public,
facilitati de parcare si, nu în ultimul rând, existenta în apropiere a mai
multor tipuri de servicii conexe.

Sun Offices București, Calea Vacaresti 391

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.357 m
Spațiu birou minim de închiriat: 400 m
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București, Calea Vacaresti 391

Birou disponibil:

1.357 m
Spațiu birou minim de închiriat: 400 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Sudului

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 9639 m

Birou disponibil : 1.357 m

Birouri de închiriat : 400 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Descrierea localizării
Cladirea beneficiaza de accesibilitate buna din toate partile orasului, cu
o statie de metrou situata chiar langa cladire. De asemenea, la
intersectia rutelor auto importante (Calea Vacaresti, Soseaua Oltenitei,
Soseaua Berceni), mai mult de 20 de linii de transport public deservesc
zona. În plus, apropierea de centrul comercial Sun
Plaza ofera o varietate de restaurante si cafenele pentru masa de prânz
si intalniri de afaceri, precum si optiuni de divertisment si petrecere a
timpului liber.

Spațiu birou minim de
închiriat :

400 m

Coeficient Add-on: 12 %

Grad ocupare: 86%

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol 160 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/Sun-Offices


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Chiriași: Uniqa, EMCT, Siepcofar Farmaciile
Dona, Pepsi

Bancă Cafenea Bancomat (ATM) Cinema
Florărie Farmacie Restaurant Centru comercial

Podea înălţată Tavan fals Ventiloconvectoare cu 4 țevi Fibră optică
Mochetă Detectoare de fum/incediu

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Lift
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