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VICTORIA BUSINESS

CENTER

Descriere
Situat in Piata Victoriei si beneficiind de o amplasare privilegiata,
Centrul de Afaceri Victoria reprezinta o excelenta optiune pentru
companiile ce doresc spatii de birouri. Victoria Business Center are 12
etaje, cu o suprafata totala de 19.140 mp spatii de birouri, si 6.000 mp
spatii comerciale la Parter si Mezanin. In afara de pozitionare,
proximitatea numeroaselor centre bancare, accesul usor catre Zona
Centrala si de Nord a Bucurestiului precum si multiple variante de
mijloace de transport reprezinta tot atitea avantaje pentru cei ce decid
sa aiba birouri in aceasta locatie.

Victoria Business Center 010073 București, Calea Victoriei 155

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m
Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

664 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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010073 București, Calea Victoriei 155

Cost chirie birouri (m  / lună)

11 €/m
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Birou disponibil:

664 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m
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De la proprietar

Adrian Georgescu
Victoria Business
Center
+40 72 322 3237
+40 21 312 0421
+07 23 223 237

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/cladiri-de-birouri-verzi
file:///
file:///var/www/clients/client2/web3/tmp/www.victoriabusinesscenter.ro
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/35/f594ae8c9bb4d5daa7303610bc534f2750f11ef3.jpeg 
file:///companii/-/victoria-business-center


Localizare: Piața Victoriei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 19140 m

Birou disponibil : 664 m

Birouri de închiriat : 138 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

80 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 97%
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Informații financiare
Cost chirie birouri: 11 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

file:///calculator-chirie-birouri/Victoria-Business-Center


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Tip parcare Spații Cost parcare

Bancă Cafenea Farmacie Parc în apropiere
Transport public

Fibră optică Control acces pe zone Încălzire centrală

Ferestre care se deschid

Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă Recepţie Administrație și management
proprietate
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