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Descriere
City Offices este un proiect multifuncțional situat semi-central în
București. 
Proprietatea include două clădiri conectate, o Clădire Comercială (CB)
oferind spații de retail și birouri și o Parcare Supraetajată (MP) care
cuprinde spații de retail și 882 locuri de parcare.

Descrierea localizării
City Offices este situat în zona centrală sudică a orașului București, în

City Offices 041312 București, Oltenitei nr 2

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

25.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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041312 București, Oltenitei nr 2

Cost chirie birouri (m  / lună)

12 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

25.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Localizare: Tineretului, Eroii Revolutiei

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 25000 m

Birou disponibil : 25.000 m

Birouri de închiriat : 1000 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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zona cu populație densă Eroii Revolutiei, la intersecția dintre două
artere importante, Oltenitei și Giurgiului.
Marile cartiere Berceni, Tineretului și Vacaresti sunt situate în
vecinătate, precum și importantele parcuri Carol și Tineretului.
Clădirea beneficiază de excelente legături pentru transport în comun și
este situată doar la două stații de metrou de Piața Unirii.

Spațiu birou minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: 5 %

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 1000 locuri -

Subsol 200 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2004

Anul renovării: 1 decembrie 2012
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Chiriași: -

Bancă Bar Buticuri Cafenea
Cantină Spălătorie auto Bancomat (ATM) Zonă comercială
Florărie Hair Stylist Spălătorie Centru medical
Magazin de presă Parcare pentru vizitatori Parcare publică Farmacie
Restaurant Zonă comercială Centru comercial Spaţiu de depozitare în garaj
Supermarket Agentie de turism Parc în apropiere Transport public
Parking included in rent

Tavan fals Sistem antiincendiu Control acces pe zone Tablou distribuție IP
Mechanical ventilation Podea înălţată Mochetă Detectoare de fum/incediu
Supraveghere video (CCTV) Spații de depozitare la subsol Fibră optică HVAC
Încălzire centrală Sistem de alarmă Sistem modern de

telecomunicații
Cameră server
Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Control acces Finisaje de calitate Izolare fonică

Contoare individuale Contoare

Ferestre care se deschid

Pază Curatarea ferestrelor exterioare Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază permanentă
Administrație și management
proprietate

Recepţie Îngrijirea spaţiilor verzi Deszăpezire
Accesibilitate pentru persoane



Alimentare electrică

Lift

cu dizabilități

Alimentare dublă Additional power supply from
generator

Generator de rezervă Sursa UPS
Power generator Generator de urgenţă

Lift
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