ACTIV Property Services
Str. Doctor Carol Davila 34, Sector 5, Bucureşti, România
+40 21 408 0300
office@activpropertyservices.ro

VICTORIEI OFFICES

Goethe 2, Central, Timișoara
FĂRĂ COMISION. AGENTUL REPREZINTĂ PROPRIETARUL.
Actualizat: 2020-08-05

CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE
Disponibil minim
Disponibil maxim
Chirie de bază
Chirie parcare
Service charges
Disponibilitate
Titlu
Link Zona

: 0 m²
: 0 m²
: la cerere / on demand
: EUR/buc/lună
: 0 EUR/m²/lună
: 100% Inchiriat
: Birouri de închiriat în Piața Victoriei
: https://www.spatii-de-birouri.ro/inchiriere-vanzare/timisoara

Cladire de birouri amplasata în Piața Victoriei, km 0 al Timișoarei. Accesibilitate excelentă.
Victoriei Offices este o clădire de birouri amplasată în Piața Victoriei, km 0 al municipiului Timișoara. Locația este parte a centrului istoric al
orașului, fiind amplasată adiacent zonei de high street, la numai 150 metri de Catedrala Metropolitană și Parcul Catedralei. Locația ultracentrală îi
conferă clădirii o accesibilitate excelentă din toate zonele orașului, atât cu automobilul cât și cu mijloacele de transport în comun. Accesul în

clădire se face exclusiv dinspre zona pietonală Piața Victoriei, parcare pentru automobile fiind disponibilă pe străzile din jur (Piatra Craiului,
parcarea din fata Hotelului Timișoara etc.). Infrastructura de transport public include stație de tramvai și autobus în vecinătate, precum și troleibuz
accesibil pietonal. Victoriei Offices a fost finalizată în acest an și are o suprafață închiriabilă de 1.000 m2. Clădirea include parter și 3 etaje,
având o suprafață pe nivel de 225 m2. Specificațiile clădirii includ HVAC, tavan suspendat, ferestre cu deschidere, access securizat, detectoare de
fum și sprinklere etc. Clădirea beneficiază de o zonă comercială cu magazine și restaurant în imediata vecinătate.

INFORMAŢII CLĂDIRE DE BIROURI
Status
Dată finalizare
Niveluri
Suprafaţă închiriabilă
Suprafaţă etaj curent
Parcare (număr spaţii)

: clădire finalizată
: 2012
: P+3
: 1.000 m²
: 255 m²
: locuri

FACILITĂȚI:
Zona Comerciala.

DOTĂRI:
Detectoare Fum/Foc, Acces Securizat, Ferestre cu deschidere, Tavan Suspendat, HVAC.

CONTACT
Nume
Telefon
Mobil
Email
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Felicia Vasiu
+40 25 640 67 00
+40 745 033 959
felicia.vasiu@activpropertyservices.ro

