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Descriere
Închiriez depozit (20+ camere/birouri) amenajate sau în curs de
amenajare + spațiu depozitare/producție din care acoperit 1.100 mp, iar
în aer liber 3.400 mp. Spatiu usor compartimentabil/configurabil, in
functie de nevoi. Pretabil pentru depozitare, servicii, productie, service
auto (cu groapa cu scara acces) etc. 

Locuri de parcare în curte (păzită și închisă), utilități, încălzire, 380 V,
supraveghere video 24h/24h cu acces online, posibilitate intrare mașini
mari < 7,5-28T (fara remorca), acces rapid la Autostrada A2, centura și
Splaiul Unirii (ieșire spre A2), în apropiere de stația de metrou 1
decembrie și centre comerciale.

Prețuri negociabile. Prețul este per metru pătrat (spațiu interior). Pentru
curte 1,5 EUR/mp. Se poate inchiria si partial, ori anumite spatii.

Va rog, mesaj sau apel pe mobil/Whatsapp / Facetime, ori e-mail.

Depozit 1100 mp + curte 3400
mp

032455 București, Drumul Lunca Tarnavei

Cost chirie depozite (m  / lună)

1  -  4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -
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032455 București, Drumul Lunca Tarnavei

Cost chirie depozite (m  / lună)

1  -  4 €/m  + TVA

2

2

Depozit disponibil:

1.000 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : 1.000 m

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1  -  4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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