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Descriere
America House, unul din cele mai mari proiecte multifunctionale din
Bucuresti, se afla in mijlocul celui mai cautat centru de afaceri, in Piata
Victoriei. Cladirea se extinde pe o suprafata de 45,000 metri patrati si
ofera o suprafata totala inchiriabila de 27,000 mp, pe 9 nivele, parcare
subterana pe trei nivele, care dispune de peste 390 de locuri, cat si
numeroase alternative pentru cumparaturi si servicii, la parter si primul
etaj. 

Suprafata standard a unui etaj este de aproximativ 3,000 metri patrati
de spatiu pentru birouri, avand 8 metri de spatiu liber intre peretele
principal si perimetrul coloanelor interioare.

America House 01000 București, Bd. Nicolae Titulescu 4-8

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.75 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 5,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

2.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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01000 București, Bd. Nicolae Titulescu 4-8

Cost chirie birouri (m  / lună)

18.75 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 5,50 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil:

2.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Piața Victoriei, Nicolae Titulescu

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 27000 m

Birou disponibil : 2.000 m

Birouri de închiriat : 500 m , 2000 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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America House pune la dispozitie un mix variat de chiriasi, oferind o
gama larga de produse si servicii din partea brandurilor locale si
internationale precum: World Class, Starbucks, Mc Donald's, Credit
Europe Bank, BCR, Samsonite si multi altii.

Descrierea localizării
Piata Victoriei este inima care bate in piata de afaceri din Bucuresti, in
timp ce America House va fi punct de reper al acestui district. Locatia
este usor accesibila de la Aeroportul International Otopeni (la numai 15
minute cu mașina), precum și din toate direcțiile din capitala. Locatia
este bine deservită de transportul public, Piata Victoriei fiind cunoscuta
ca un major punct de interschimb in ceea ce priveste transportul public
(metrou, linii de autobuz, tramvai).

Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: 12 %

Grad ocupare: 93%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 18.75 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 5,50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 30 locuri -

Subsol 360 locuri 140 €

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-birouri/America-House


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Chiriași: DELOITTE, S&T, TUCA & ZBARCEA
ASOCIATII, SCHLUMBERGER,
ERICSSON, JAPAN EMBASSY,
CISCO, MASTERCARD, MC
DONALD'S, ACTAVIS

Bancă Buticuri Cafenea Bancomat (ATM)
Zonă comercială Centru de conferinte Fitness Florărie
Hair Stylist Hotel Spălătorie Centru medical
Magazin de presă Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj
Agentie de turism Magazin de vinuri Transport public

Spații sociale Control acces Spații de depozitare la subsol Ventiloconvectoare cu 2 țevi
Mochetă Tablou de distribuție Încălzire centrală Sistem modern de

telecomunicații
Mechanical ventilation Detectoare de fum/incediu Sprinklere Supraveghere video (CCTV)
Sistem de alarmă Tavan fals Fibră optică Compartimentare
Finisaje de calitate Cameră server BMS Sistem antiincendiu
HVAC

Contoare Contoare individuale

Ferestre care se deschid



Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Pază permanentă Recepţie Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi
Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Administrație și management
proprietate

Power generator Generator de urgenţă

Lifturi de mare viteză
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