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Descriere
CBC este un proiect renumit de birouri categoria A din Timișoara.
Clădirile oferă multinaționalelor și corporațiilor locale spații de birouri
de top în Timișoara. Desfășurarea celor 5 clădiri pe 43.000 mp în inima
orașului vor furniza la finalizare toate facilitățile pentru afaceri, sub
același acoperiș.Flexibil și funcțional, CBC stabilește standardele
pentru birouri premium. CBC este proiectat pentru a asigura maxim de
confort, eficiență și acces către toate utilitățile.

Descrierea localizării

City Business Centre Timișoara, Str. Coriolan Brediceanu  10

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Birou disponibil :

Închiriat
Spațiu birou minim de închiriat: 50 m2

Timișoara, Str. Coriolan Brediceanu  10

Cost chirie birouri (m  / lună)

13.5 €/m  + TVA

2

2

Birou disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de birouri: Clădiri de birouri verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de birouri : 43000 m

Birou disponibil : Închiriat

Birouri de închiriat : 3875 m , 1100 m , 1809 m , 1250
m , 1300 m , 860 m , 61 m

Deschide Detalii birouri per etaj »
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Spațiu birou minim de
închiriat :

50 m2

file:///
file:///cladire-birouri-birouri-de-inchiriat/cladiri-de-birouri-verzi
file:///
file:///media/cache/10/default_full/uploads/media/default/0001/16/149c564111c44c57590c051211b349bd40a5e989.jpeg 


CBC este amplasat în imediata vecinătate a administrației locale și
centrale, parcurilor și atracțiilor culturale. Principalele artere ale orașului
și rute de transport public converg aici, făcând CBC ușor accesibil prin 5
linii de tramvai, o linie de autobuz și 2 linii de troleibuz. O legătură
rapidă, directă cu aeroportul este planificată, precum și o nouă linie
ferată urbană în viitorul apropiat.

Coeficient Add-on: 10 %

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie birouri: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: Alcatel, IBM, Microsoft, Wipro,
Vodafone, Toluna, BCR, Unicredit,

file:///calculator-chirie-birouri/City-Business-Centre


Servicii

Specificații
Detalii tehnice

Metri

Ferestre

Servicii asigurate în clădirea

Raiffeisen, Volksbank, Polimark
Foods, UnifiedPost, etc

Bancă Buticuri Business Club Cafenea
Cantină Bancomat (ATM) Zonă comercială Centru de conferinte
Hotel Centru medical Parcare pentru vizitatori Parcare publică
Farmacie Oficiu poștal Restaurant Zonă comercială
Spaţiu de depozitare în garaj Supermarket Agentie de turism Parc în apropiere
Transport public Parking included in rent

Fibră optică Designul atractiv al zonelor
comune

Detectoare de fum/incediu Mochetă
Finisaje de calitate Ventiloconvectoare cu 2 țevi

Mechanical ventilation Sistem de alarmă Podea înălţată BMS
Tavan fals Sprinklere Sistem antiincendiu Supraveghere video (CCTV)
Încălzire centrală HVAC Control acces Spații de depozitare la subsol
Tablou distribuție IP

Contoare

Geamuri termopan Ferestre care se deschid

Administrație și management
proprietate

Recepţie Întreţinere şi reparaţii lifturi Pază
Curatarea ferestrelor exterioare Deszăpezire Accesibilitate pentru persoane

cu dizabilități



Alimentare electrică

Lift

Pază permanentă

Generator de urgenţă Sursa UPS Generator de rezervă Power generator
Alimentare dublă Additional power supply from

generator

Lifturi de mare viteză
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