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Descriere
Cost inchiriere spatiu depozit: 1 euro/boxa/in prima luna* (se aplica
conditii speciale)
Cost operational: 6 euro boxa/luna 

Parametri tehnici - ventilație, protecție incendiu, generator de tensiune,
lifturi de mare capacitate, acces pe bază de card, monitorizare video,
pază.

Dotări - boxe cu alarmă individuală, suprafața boxelor începând de la 1
m2, înălțime 2,6 m, parcare, acces direct la boxele exterioare,
carucioare marfă, transpalete.

Euro Mini Storage Romania 7000 București, Bulevardul Theodor Pallady 42J

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

258 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m

2

2

7000 București, Bulevardul Theodor Pallady 42J

Depozit disponibil:

258 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 258 m

Depozit disponibil : 258 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

1 m2
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Pe lângă flexibilitatea rezultată din orele de acces generoase la boxe
(de la 7 am până la 11 pm) un alt beneficiu pentru oricare client constă
în siguranţa oferită. Depozitul are în dotare supraveghere video şi pază
24/7, sistem de detectie a incendiului şi alarmă individuală la boxă.
Fiecare client poate intra oricând în cadrul orelor de acces cu cardul de
acces personal şi îşi poate accesa unitatea de depozitare încuiată cu
lacăt, iar cheia ramâne exclusiv în posesia clientului.

Companiile cu activitate sezonieră se pot bucura acum că au opţiunea
să închirieze spaţiu în perioadele de rulaj intens, fără a mai avea nevoie
de parteneriate cu depozite mari plătite tot anul. În simbioză cu
opţiunea de găzduire a sediului social sau al punctului de lucru la
locaţie, firmele îşi pot păstra stocul excesiv sau echipamentele
nefolosite într-o boxă, transformând Euro Mini Storage într- un adevărat
partener. 

Euro Mini Storage oferă o varietate de unităţi de depozitare, cu diferite
grade de accesibilitate, atât persoanelor juridice cât şi celor fizice.
Pentru cei ce sunt în proces de renovare sau care pleacă din
localitate/ţară pentru o vreme, există opţiunea de a depozita mobilă,
automobile sau alte bunuri personale pentru cât timp este nevoie. 

Introdus de investitori canadieni acum 7 ani, Euro Mini Storage este
prima manifestare a conceptului de depozit cu autoservire din România.
Cu o investiţie de 8 milioane de euro, grupul canadian a reuşit să
construiască un depozit cu o suprafaţă de 7500m2, pe trei niveluri şi cu
o capacitate de peste 1000 de unităţi de depozitare. Dotările spaţiului
de depozitare sunt în conformitate cu standardele internaţionale; Euro
Mini Storage beneficiză de parteneriate cu Bearbox şi Intellio, provideri
de opţiuni de securitate la nivel mondial. Grupul fondator are peste 50
de ani de experienţă în afaceri de acest tip în Europa Centrală şi de Est,
depozitarea cu auto-servire fiind un concept dovedit în jurul lumii de
care este tot timpul nevoie.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/Euro-Mini-Storage-Romania


Servicii

Proprietăți

Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Building name: tip
3 - 7 boxe

Warehouse space
Total space: 3 m

Available space: 3 m

2

2

Office space

Building name: tip
4 - 11 boxe

Warehouse space
Total space: 4 m

Available space: 4 m

2

2

Office space

Building name: tip
6 - 6 boxe

Warehouse space
Total space: 6 m

Available space: 6 m

2

2

Office space



Building name: tip
8 - 6 boxe

Warehouse space
Total space: 8 m

Available space: 8 m

2

2

Office space

Building name: tip
9 - 11 boxe

Warehouse space
Total space: 9 m

Available space: 9 m

2

2

Office space
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