
Homepage /  Clasa A / AGN Business Center

Descriere
O locatie ultracentrala, un spatiu exceptional prin arhitectura,
functionalitate si ambient, respectarea celor mai mici detalii in ceea ce
priveste comunicarea precum si asigurarea starii de confort a
angajatilor si clientilor; suprafata utila pe nivel, ce permite o partitionare
flexibila şi mai multe puncte forte o fac din AGN Business Center un
complex de afaceri de clasa A. Cu peste 4760 mp închiriabili, aceasta
clădire de birouri este o investiție cu adevărat profitabilă pentru toți cei
care caută stil si eleganţă in afaceri.

AGN Business Center Timișoara, Calea Aradului 8

Cost chirie birouri (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Birou disponibil :

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m

2

2

Timișoara, Calea Aradului 8

Birou disponibil:

3.000 m
Spațiu birou minim de închiriat: 80 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 4760 m

Birou disponibil : 3.000 m

Birouri de închiriat :

Deschide Detalii birouri per etaj »

2

2

Spațiu birou minim de 80 m2
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Descrierea localizării
Locatie ultracentrala, la 200 m de Zona 0 a orasului Timisoara, pe str.
Calea Aradului Nr.8, in imediata vecinatate a Centrului Comercial Iulius
Mall si a Centrului Bancar.

închiriat :

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 - -

Subsol 46 locuri -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: BOSCH

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


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

Cafenea Restaurant Centru comercial Transport public

HVAC Ventiloconvectoare cu 4 țevi Sprinklere BMS

Recepţie Administrație și management
proprietate

Pază Pază permanentă

Lifturi de mare viteză
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