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Descriere
Cladire de birouri si showroom (parter si etaj, suprafata totala 600 mp)
hala 1 = 600mp
hala 2 = 3300mp
teren = 10.000 mp

Se pot inchiria toate cele 3 (cladire birouri, hala 1, hala 2) sau separat.
Pretul pentru intreaga componenta este de 19.000 euro
Pretul pt fiecare, separat:

cladire de birouri si showroom 4000 euro/luna
hala 1 600mp 2400 euro.luna sau 1200 euro/luna pt 300mp (aceasta

Depozit si birouri Magurele 769231 București, Atomistilor 163, Magurele, Ilfov

Cost chirie depozite (m  / lună)

4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

4.400 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4400 m

Depozit disponibil : 4.400 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m2
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hala se poate inchiria si jumatate, avand 2 cai de acces)
hala 2 3300mp 13 200 euro/luna 

Spatiu industrial 600 mp
Structura metalica
an constructie 2018 
Suprafata de 800 mp,
Impartita in 4 compartimente 
Instalatie de sprinklere.
Suprafata minima care se inchiriaza este de 300 mp

Descrierea localizării
Localitatea Magurele, 30 min cu masina de la Unirii, 20 min cu masina
de la Piata Sudului.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

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

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 10 locuri -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2018

Anul renovării: 1 ianuarie 2018

Chiriași: -
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Servicii
Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Spațiu pentru manevre Supermarket Acces transport public
Restaurant Showroom Dușuri, vestiare Climatizare
Vizibilitate online Spălătorie auto
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