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Descriere
Fiind situat într-una din cele mai reprezentative zonele Bucureştiului
datorită unei combinaţii între valoare istorică şi viitor adus de o zonă de
afaceri majore, terenul pe care a fost executat proiectul a fost supus
unei dezvoltări mai puţin fericite în anii 90. Aproape 10 ani după aceasta
încercare un nou dezvolator revalorează şi reproiectează clădirea de
birouri propusă iniţial, respectând în acelaş timp standardele de clasa A
+, toate normele de utilizare BCO, precum şi contexul istoric.

Descrierea localizării

Victoria Center 1000 București, Calea Victoriei 145

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: -

1000 București, Calea Victoriei 145

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Piața Victoriei, Calea Victoriei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8255 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 720 m

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

Spațiu birou minim de -
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Situat la Calea Victoriei, în apropierea a 2 staţii importante de metrou,
Victoria Center este uşor de accesat din toate părţile oraşului,
beneficiind de conexiuni asigurate de toate mijloace de transport în
comun (auto, metrou, autobuz, tramvai).

închiriat :

Coeficient Add-on: 3.8 %

Grad ocupare: 100%

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 92 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: Aon, Citigroup, Ursus, Hugo Boss,
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Lift

JLL, AIG

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Bancomat (ATM) Zonă comercială Hotel Restaurant
Transport public

Sistem de alarmă Fibră optică Detectoare de fum/incediu Mochetă
Tablou de distribuție HVAC Supraveghere video (CCTV) Podea înălţată
BMS Sistem antiincendiu Sprinklere Sistem modern de

telecomunicații
Control acces

Ferestre care se deschid

Pază Recepţie

Lifturi de mare viteză
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