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Descriere
Prima cladire de birouri de clasa A din Cluj-Napoca, deschisă în martie
2006, proiectată dupa standardele mileniului 3, este opţiunea ideală
pentru închirierea de suprafeţe mari şi foarte mari.

Situată pe strada Dorobanţilor, clădirea oferă spaţii pentru birouri,
dispuse pe 8 nivele la standarde internaţionale; suprafaţa totală utilă a
clădirii este de 5770 mp. Suprafaţa utilă pentru birouri este de 4800 mp
(535 mp pe nivel).

Olimpia Business Center 400609 Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 98-100

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

1.500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 220 m

2

2

400609 Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 98-100

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4800 m

Birou disponibil : 1.500 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

220 m2
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Descrierea localizării
Proprietatea este situata pe strada Dorobantilor in Cluj-Napoca

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 14 locuri -

Subsol 36 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

Chiriași: Citi Bank Europe, Nokia, RDS & RCS,
Bose Excellence Center, Evaluserve,
AROBS
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Cafenea Cantină Centru de conferinte Transport public

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Detectoare de fum/incediu HVAC Control acces

Pază Întreţinere şi reparaţii lifturi Administrație și management
proprietate

Pază permanentă
Recepţie

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Lift
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