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Descriere
SITRACO CENTER – Piața Unirii - Bdul Dimitrie Cantemir nr 1, sector 4,
București
- suprafață disponibilă 180 mp (tronson exclusiv de birouri)
- etaj 6/8
- open space cu posibilitate de compartimentare
- spațiul este dotat cu gresie, tâmplărie cu geam termopan, aer
condiționat
- balcoane
- chicinetă 
- 2 grupuri sanitare
- vedere către Piața Unirii

Sitraco Center - Piața Unirii 040031 București, Dimitrie Cantemir nr.1

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

200 m
Spațiu birou minim de închiriat: 65 m
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040031 București, Dimitrie Cantemir nr.1

Cost chirie birouri (m  / lună)

9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa B

Localizare: Piața Unirii

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8640 m

Birou disponibil : 200 m

Birouri de închiriat : 180 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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- pază non-stop
- metrou Piața Unirii, mijloace de transport în comun
- parcare contra cost

Descrierea localizării
Clădirea Sitraco Center are 8 etaje, o suprafață totală de 8,640 mp de
birouri și se află situată în Piața Unirii la doar 2 minute de mers pe jos
până la stația de metrou Piața Unirii, în imediata vecinătate a
Tribunalului București, a Curtii de Apel București, a magazinului Unirea
și a Centrului Vechi.

Spațiu birou minim de
închiriat :

65 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 98%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 9 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 2,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 1993

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/sitraco-center-piata-unirii


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Chiriași: -

Bancă Locuri de parcare pentru
biciclete

Cafenea Bancomat (ATM)
Zonă comercială Florărie

Hotel Magazin de presă Parcare publică Oficiu poștal
Zonă comercială Centru comercial Supermarket Parc în apropiere
Transport public

Control acces Finisaje de calitate Tablou de distribuție Control acces pe zone
Tavan fals Compartimentare Supraveghere video (CCTV) Încălzire centrală
Sistem termoficare

Contoare

Ferestre care se deschid Uși din lemn Geamuri termopan

Administrație și management
proprietate

Pază Deszăpezire Pază permanentă
Întreţinere şi reparaţii lifturi Recepţie

Generator de urgenţă Generator de rezervă

Lift
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