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Descriere
Oferim spre inchiriere depozit de 580 mp.

1. Spatiu depozitare 
-suprafata utila: 390 mp

-parcare - platforma betonata
-sistem iluminat exterior - LED
-supraveghere video 24/7
-pardoseala interioara: sapa elicopterizata capacitate - 140 t/mp
-curent electric trifazic 220V/380V
-apa curenta
-fosa septica
-gaze
-constructie renovata complet an 2018
-pret 4,65 eur/mp

2. Spatiu depozitare/spatiu birou
-suprafata utila 190 mp
-parcare - platforma betonata
-sistem iluminat exterior - LED
-supraveghere video 24/7
-pardoseala interioara - gresie
-curent electric trifazic 220V/380V
-apa curenta
-fosa septica

Depozit TDF Properties Jilava,
Soseaua de Centura

759712 București, Soseaua de Centura, Jilava

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  4.65 €/m
Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

580 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m
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759712 București, Soseaua de Centura, Jilava

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  4.65 €/m
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Depozit disponibil:

580 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 580 m

Depozit disponibil : 580 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

10 m2
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-gaze
-constructie renovata complet an 2018
-pret 5,5 eur/mp

Descrierea localizării
-acces direct din Soseaua de Centura

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 4  -  4.65 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 ianuarie 2018

Chiriași: -
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Servicii
Birouri Parcare pentru autovehicule Restaurant Depozitare vrac
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