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Descriere
Terenul se află in intravilanul orasului Voluntari, are numărul cadastral
2185/1, număr CF 107036 si are 2 loturi cu o suprafată de 5000,00 mp+
de 247 mp. 
2 depozite C1 si C2:
C1 cu suprafata de 987 mp (spatiu depozitare 683mp +304mp spatii
birouri parter si etaj)
C2 cu suprafata de 953 mp (spatiu depozitare)
Platforme betonate exterioare
Centrala supraveghere video,calculatoare, centrala telefoane.

Hala Corp 1 -AC 987mp + subsol AC 85,30 mp- este o construcţie în care
sunt spatii de birouri, spații anexe (băi, bucătărie, sală reuniuni,spatiu
tehnic, camera server), si pe de altă parte spatiu de depozitare
spații de birouri 304 mp
spatiu de depozitare 683 mp; înălţimea maximă la coamă este de 9,42
m
Subsol Arie construita 85,30 mp
Platforme betonate exterioare

Hala Corp 2 - depozitare Ac = 953 mp
cuprinde spații de depozitare, si cateva mici suprafețe din marteriale
ușoare, pentru asigurarea pazei și manipulării documentelor în colțul
nord-vestic al halei 
înălţimea maximă la coamă de 9,42 m.
Sistem de incalzire si ventilare Kroll 
Hala are urmatoarele încăperi:
Depozit 908,00 mp

Depozit Voluntari București, Sos Centura 2-4, Voluntari

Cost chirie depozite (m  / lună)

4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

București, Sos Centura 2-4, Voluntari

Cost chirie depozite (m  / lună)

4 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

Închiriat

Preț vânzare: 950000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1940 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de -
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Spatiu 2 birouri+vestiar 27,60 mp

Descrierea localizării
Voluntari, Soseaua de Centura nr.2-4, depozitul se afla intre Afumati si
Stefanesti

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 16 octombrie 2013

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii
Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre
Supermarket Acces direct autostradă Alimentar

Vizibilitate online Spălătorie auto Zonă comercială


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Depozit Voluntari
	Descriere
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Servicii

	Your choice regarding cookies on this site


