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Descriere
Gândește-te la un loc în care mai multe companii din domeniile IT&C și
R&D dezvoltă, conectează, angrenează și încurajează oameni motivați și
idei creative într-un flux perpetuu de dezvoltări inovatoare.

Acest loc este Liberty Technology Park Cluj, primul parc tehnologic din
România, un parc de idei plasat într-un spațiu revoluționar, creat pentru
a oferi condiții excepționale de creștere și dezvoltare companiilor din
domeniile IT&C și R&D într-un areal inedit din punct de vedere
conceptual și arhitectural.

Liberty Technology Park este compus din 5 cladiri de birouri clasa A, cu

Liberty Technology Park Cluj 400267 Cluj-Napoca, Strada Gării 21

Cost chirie birouri (m  / lună)

10.5  -  12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Birou disponibil :

-
Spațiu birou minim de închiriat: 400 m2
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Cost chirie birouri (m  / lună)

10.5  -  12.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA
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Spațiu birou minim de închiriat: 400 m2

De la proprietar

Ioana Musat
White Star Real Estate
Romania
+40 72 366 9440
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Toate proprietățile acestui proprietar
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zone de recreere, sala de fitness, sali de conferinte, restaurante si
clinica medicala.

Intregul proiect urmeaza sa treaca printr-un nou proces de dezvoltare si
transformare devenind un proiect mixt, care va cuprinde pe langa
actualele cladiri de birouri, inca 3 cladiri de birouri clasa A, zone de
retail si servicii, precum si o zona de rezidential, toate menite sa
contribuie la starea de bine a tuturor celor care locuiesc si muncesc in
Liberty Technology Park.

Descrierea localizării
Situat în Cluj-Napoca, cel mai important oraș al Transilvaniei, Liberty
Technology Park Cluj va beneficia în totalitate de așezarea sa
strategică.
Cluj-Napoca oferă un mediu prosper, în continuă dezvoltare și o piață
deschisă multor tipuri de afaceri. Iată câteva date:

Cluj în kilometri:

449 Km față de București
155 Km față de Oradea
163 Km față de Sibiu
442 Km față de Budapesta
3 lucruri esențiale despre Cluj:

Își construiește statutul de Silicon Valley al României datorită
companiilor multinaționale IT&C și R&D care și-au adus afacerile aici.
Are peste 100 000 studenți anual iar în 2012 a fost desemnat
al doilea cel mai important centru universitar din România, conform
standardelor europene.
Va deveni Capitală Europeană a Tineretului în 2015.

Liberty Technology Park Cluj în minute:

Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 18416 m

Birou disponibil : -

Birouri de închiriat : -

2

Spațiu birou minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie birouri: 10.5  -  12.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 3 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 338 locuri 40 €
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Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Aeroportul Internațional – 15 minute
Gară – 2 minute
Autogară – 5 minute
Centrul Istoric – 10 minute

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: Printre chiriasii Liberty Technology
Park Cluj se numara IBM, Siemens,
Medicover, Iron Mountain, Altran,
Majorel.

Bancă Bar Locuri de parcare pentru
biciclete

Buticuri
Cafenea

Bancomat (ATM) Centru de conferinte Fitness Centru medical
Parcare pentru vizitatori Restaurant Centru comercial Parc în apropiere
Transport public Benzinărie

Sistem încălzire centrală cu
centrală termică pe gaz

Ventiloconvectoare cu 4 țevi Tablou distribuție IP Detectoare de fum/incediu
Designul atractiv al zonelor
comune

Fibră optică Tablou de distribuție
Mochetă Control acces pe zone

Audio warning system HVAC Sistem de alarmă Cameră server
Sistem modern de
telecomunicații

Supraveghere video (CCTV) Spații sociale BMS
Sistem antiincendiu Control acces Compartimentare



Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Alimentare electrică

Lift

Spații de depozitare la subsol Podea înălţată Finisaje de calitate

Contoare

Ferestre care se deschid

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Chicinete complet echipate Întreţinere şi reparaţii lifturi Curatarea ferestrelor exterioare
Îngrijirea spaţiilor verzi Pază permanentă Deszăpezire

Administrație și management
proprietate

Pază

Power generator Generator de urgenţă Alimentare dublă

Lift
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