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Descriere
Parcul Industrial se desfășoară pe o suprafață de 121 de ha. terenul
fiind proprietatea Municipiului Oradea. Acesta este poziționat Strategic
în N-V României pe teritoriul administrativ al Municipiului Oradea cu
front stradal pe E60 de 1,2 km, la 4 de granița cu Ungaria, având legături
directe la importante rute comerciale.
Euro Business Parc Oradea a fost constituit prin ordinul Ministerului
Administrație și Internelor nr. 685 din 15 Decembrie 2008, fiind
administrat de SC Eurobusiness Parc SRL societate deținută în procent
de 100% de Municipiul Oradea.
Parcul Industrial reprezintă o zonă delimitată, în care se desfășoară
activități economice, cercetare, producție industrială și servicii cu

Eurobusiness Park Oradea 410554 Oradea, Str. Ogorului

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

410554 Oradea, Str. Ogorului

Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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scopul dezvoltării și valorificării resurselor naturale și umane ale zonei.

Descrierea localizării
Locația parcului Industrial Eurobusiness este extrem de favorabilă
pentru dezvoltarea de activitati economice. Parcul este situat la intrarea
în Oradea dinspre Vama Borș cu un front stradal de 1.2 km pe E60. Alte
repere importante în raport cu EBPO sunt după cum urmează:
• Viitoarea autostradă Transilvania – 4 km
• Autostrada M35 (HU) 60 km pe drum național
• Cale Ferată – 2 km
• Stația de Epurare – în imediata vecinătate a Parcului
• Aeroportul Oradea – 6.8 km
• Aeroporturi pe o rază de 180 km – Timișoara, Cluj-Napoca
• Viena 556 km din care 500 pe autostradă
• București – 566 km pe E60
• Budapesta – 309 km din care 240 pe autostradă
• Portul Constanța - 796 km pe drum Național
Vecinătatea parcului este cu preponderență o zonă industrială, astfel că
la 500 de m de Parcul Industrial este situat furnizorul principal de agent
termic. De asemenea în imediata vecinătate a parcului își desfășoară
activitatea companii din domeniul, logisticii/transporturilor,
construcțiilor, mecanică generală, producție electronice, servicii conexe
diverse.

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: Emerson
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Servicii

Proprietăți

Producție Echpă de management parc în
incintă

Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Spațiu pentru manevre Acces transport public

Proximitate aeroport

Building name: 1

Warehouse space

Office space

Technical
parameters

Water availability
Light production



Power supply
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