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Descriere
Cladire situata ultracentral, in apropiere de Piata Unirii si la 3 minute de
statia de metrou Unirii (Horoscop).

Spatiu Birouri Coworking:
Avem disponibile 50 locuri intr-un spatiu comun de birouri in care ai
toate costurile incluse: electricitate, incalzire, apa purificata, sistem de
incalzire/racire, internet, curatenie, acces sala meeting, acces bucatarie
dotata. Este dedicat celor care doresc sa vina doar cu un laptop si sa nu
mai aiba grija gestionarii tuturor utilitatilor si necesitatilor unui birou. 
Ne adresam mai ales celor care lucreaza individual sau in echipe mici,
freelanceri, graficieni, IT-isti, marketeri, agenti imobiliari, traducatori etc.
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Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

67 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m
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Birou disponibil:

67 m
Spațiu birou minim de închiriat: 20 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Localizare: Piața Unirii

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 477 m

Birou disponibil : 67 m

Birouri de închiriat : 267 m , 2 m , 20 m , 15 m
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Servicii

Mai sunt disponibile si doua birouri individuale - de 20 mp si de 15 mp.
In cel de 20 mp pot incapea maxim 6 birouri, iar in cel de 15 mp maxim 4
birouri. 

Suprafata de 266 mp este un open space ce poate fi inchiriat pentru o
firma.

Descrierea localizării
In Piata Unirii, la 3 minute de statia de metrou Unirii - iesirea Horoscop. 

In imprejurimi sunt mult restaurante si firme cu mancare, acces facil la
magazine. Langa sunt locuri de joaca pentru copii, afterschool si scoala.

Deschide Detalii birouri per etaj »

Spațiu birou minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-birouri/We-Love-Digital-Unirii


Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Business Club Cafenea Centru de conferinte Parcare publică
Oficiu poștal Centru comercial Supermarket Transport public

Fibră optică Finisaje de calitate Spații sociale Compartimentare
Sistem antiincendiu Tavan fals Încălzire centrală Izolare fonică
Mochetă

Geamuri termopan

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Administrație și management
proprietate

Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi
Deszăpezire

Lift
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