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Descriere
Imobilul este o cladire complet renovata si recompartimentata.
Prin pozitia si conceptia sa, cladirea, in suprafata construita de aprox.
8.500 mp la care se adauga parcarea , confera spatiul ideal pentru
desfasurarea activitatilor cu profil financiar-bancar, consultanta, sedii
administrative si similare.
Complexul Romcapital Center este format din 3 cladiri P+4, P+4,
respectiv P+1 si parcare aproximativ 1.000 mp, cu o capacitate de 100
de locuri.

Romcapital Center Timișoara, Bd. Mihai Viteazu 30

Cost chirie birouri (m  / lună)

12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 69 m
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Timișoara, Bd. Mihai Viteazu 30

Cost chirie birouri (m  / lună)

12.5 €/m  + TVA
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Birou disponibil:

500 m
Spațiu birou minim de închiriat: 69 m
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Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 8500 m

Birou disponibil : 500 m

Birouri de închiriat : 69 m , 111 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de 69 m2
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Descrierea localizării
Romcapital Center este amplasata in zona centrala a municipiului
Timisoara, la cateva sute de metri de Catedrala Metropolitana ( punctul
0 al municipiului), in vecinatatea Facultatii de Mecanica, intre Piata
Operei si Piata Balcescu.

Romcapital Center se situeaza pe Bv. Mihai Viteazu, zona rezidential -
administrativa, alcatuita din locuinte unifamiliale de tipul caselor de
locuit, spatii de birouri amplasate la parterul imobilelor, diverse institutii
publice, hoteluri, spatii comerciale, etc.

Zona in care este situat imobilul este amplasata la circa 5 minute de
Piata Victoriei (Piata Operei) a municipiului Timisoara, de catedrala
Metropolitana, de Opera Timisoara.

Cladirea de birouri este amplasata in imediata vecinatate a arterei
principale care leaga Piata Operei de Piata Balcescu, accesul este facil
de realizat, existand si parcare proprie in fata si in spatele cladirii. In
zona exista Parcul Doina si mijloace de transport in comun ( trolleybus -
Bv Mihai Viteazu,autobus de oras si tramvai - Piata Balcescu )

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 94%

Informații financiare
Cost chirie birouri: 12.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 100 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 decembrie 2006

Chiriași: CEC Bank, BCR, Leasing, Zepter
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Specificații
Detalii tehnice

Servicii asigurate în clădirea

Lift

International, Astra Asigurare-
Reasigurare, Oce Software, KPMG
Timisoara, DM Drogerie Markt

BMS Fibră optică Ventiloconvectoare cu 4 țevi Supraveghere video (CCTV)
Detectoare de fum/incediu Control acces

Recepţie Pază

Lift
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