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Descriere
Cauti un spațiu de depozitare in București?

- Ai prea multe scule si nu iti mai incap pe balcon ?
- Lucrurile sezoniere iti ocupa spatiu din casa?
- Vrei sa iti faci loc in casa pentru un nou proiect dar nu te poti desparti
de lucrurile actuale ?
- Vrei sa iti depozitezi motocicleta, barca, bicicleta sau masina ? 

Atunci noi suntem solutia ideala la 15 minute de Piata Uniirii cu access

Depozit, Containere, Boxa in
Bucuresti

030000 București, Splaiul Unirii 993-999

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

100 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 3 m

2

2

030000 București, Splaiul Unirii 993-999

Depozit disponibil:

100 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 3 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1000 m

Depozit disponibil : 100 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

3 m2
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Servicii

24/7 intr-un spatiu modern, supravegheat video, unde doar tu ai cheia
lucrurilor tale.

Avem 3 dimensiuni disponibile: 

3 mp = 7 mc = 1.5 x 2.0 x 2.4 metri = 200 Ron 

14,4 mp = 34,5mc = 6 x 2.4 x 2.4 metri = 500 Ron 

28,8. mp = 70mc = 6 x 2.4 x 2.4 metri. = 900 Ron 

Spațiu de depozitare de închiriat boxa in Bucuresti pe Splaiul Unirii, de
ce să ne alegi pe noi?

•acces pe nr de telefon
•supraveghere video 24 ore si paza
•acces cu autovehicul la usa spatiului de depozitare pentru incarcare
sau descarcare facila
•bunurile sunt protejate de incuietori sigure, cheia este intotdeauna la
tine
•contracte închiriere pe termen lung sau scurt (perioada minima este o
lună)
•nu sunt taxe ascunse de care sa iti faci griji
•bunurile pot fi asigurate pe baza unei polite de asigurare, fie pentru
personae fizice, fie pentru persoane juridice
•acces cu tir-ul

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 90%

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 - -

Benzinărie Parcare pentru autovehicule Spațiu pentru manevre Supermarket
Acces transport public Vizibilitate online Zonă comercială
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