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Descriere
Zona din Sema Parc organizată ca parc industrial constituie o
modalitate eficienta si atractiva de organizare si de dezvoltare
economica, datorita faptului ca firmele care isi desfasoara activitatea In
interiorul acestuia beneficiaza de avantajele infrastructurii,
accesibilitatii si prezentei tuturor utilitailor, de posibilitatea de
colaborare directa intre firmele prezente pe platforma si mai ales de
reducerea costurilor de exploatare datorita multitudinii serviciilor
conexe oferite.

Sub aspectul localizarii, dar si al calitatii serviciilor oferite, Sema Parc
este cu siguranta, unul dintre cele mai reprezentative comunități de

Sema Parc 060044 București, Splaiul Independentei 319

Cost chirie depozite (m  / lună)

5  -  5.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună
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Depozit disponibil :

7.899 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 200 m

2

2

060044 București, Splaiul Independentei 319

Cost chirie depozite (m  / lună)

5  -  5.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună
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Depozit disponibil:

7.899 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 200 m
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De la proprietar

Tina Vîrlan
Sema Parc SA
+40 74 213 9900
+40 74 213 9900

Trimiteți email

Adrian Petre
Sema Parc SA
+07 4 102 8400
+40 74 213 9900

Trimiteți email

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B
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afaceri din Bucuresti, ce ofera celor care isi desfasoara activitatea aici
toate facilitatile necesare organizarii si desfasurarii activitatilor de tip
comercial, logistic sau de productie.

Descrierea localizării
Pe întreaga suprafață a proiectului Sema Parc, de aproape 41 ha,
coexistă în mod armonios noile clădiri de birouri de clasă A, construite
sau în construcție, cu spațiile și clădirile din parcul industrial, cu
destinații multiple, inclusiv depozite sau spații logistice. Clădirile și
spațiile disponibile în aceasta zona sunt complet renovate și
modernizate și pot fi un punct de plecare pentru orice tip de afaceri, dar
mai ales pentru cei cu activități logistice, depozite de mici dimensiuni,
mici și nepoluante ateliere de producție.

Întreaga zonă beneficiază de o infrastructură excelentă de acces și de
toate beneficiile care decurg din localizarea premium a întregului
proiect, în timp ce localizarea parcului permite un acces foarte usor
catre mai multe cai de transport si comunicatie:
- Imediata vecinatate a statiei de metrou Petrache Poenaru (fosta
Semanatoarea) si a liniei de metrou usor 41, factori ce pot reduce
semnificativ costurile cu transportul personalului;
- Acces imediat catre o multitudine de drumuri europene si nationale,
intrarea pe autostrada Bucuresti - Pitesti aflandu-se la o distanta de 3,5
km;
- O distanta de 8 km de Aeroportul International Baneasa, 16 km de
Aeroportul International Otopeni si 60 km de Portul Fluvial Giurgiu

Localizare: Semanatoarea

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 12000 m

Depozit disponibil : 7.899 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

200 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 5  -  5.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

36 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 250 locuri 35 € + TVA

file:///calculator-chirie-depozite/Sema-Parc


Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: FAN CURIER, ENEA, GE GRID
SOLUTIONS, NOVO CUBIERTAS,
BIVOLUL ADVERTISING, RER
ECOLOGIC (REBU), BIT WINDOORS,
ARTS / ALARMA, DELIVERY
(SAMEDAY COURIER), VECTOR
INTERNATIONAL, SUPERCARD,
EXPERT CONNECTION, etc.

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Spațiu pentru manevre

Supermarket Acces transport public Restaurant Proximitate aeroport
Showroom

Building name: 1



Clear height: 11 m

Warehouse space
Total space: 12000 m

Available space: 6300 m

Rental cost: 3.5 €/m /lună

2

2

2

Office space
Total space: 70 m

Available space: 70 m
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Attributes
Producție
Birouri
Parcare camioane
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Spațiu pentru manevre
Acces transport public
Showroom
Commercial area

Technical
parameters

Heating system
CCTV
Fire protection
Water availability
Security
Power supply
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