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Descrierea localizării
Parcul dispune, prin trei puncte directe, de acces la soseaua nationala
DN10 care se uneste la cateva sute de metri la DN11 si la soseaua de
centura DJ112A care va inconjura Brasovul si care va duce la viitorul
aeroport in 10 minute (aeroport prevazut pentru anul 2011) si la
autostrada in constructie "Transilvania" care va uni Bucuresti de Brasov
in mai putin de 1 ora si jumatate (prevazuta pentru anul 2012).

Parc Industrial Prejmer Brasov Brasov, Prejmer, Str. Mare 500

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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Brasov, Prejmer, Str. Mare 500

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

1.700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 747597 m

Depozit disponibil : 1.700 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1000 m2
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Servicii

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  3 €/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 - -

Subsol - -

Benzinărie Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Spațiu pentru manevre

Acces transport public Acces direct autostradă Proximitate aeroport Zonă comercială
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Proprietăți

Building name: 1

Warehouse space
Total space: 4000 m

Available space: 1700 m

Rental cost: 2  -  3 €/m /lună
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Office space
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