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Descriere
NAN Logistic este, în primul rând, un grup de prieteni. Am ales să
construim un business bazat pe încredere și asta ne dorim să simți și tu
când lucrezi cu noi. Credem că indiferent de ce soluții logistice ai
nevoie, succesul serviciului pe care ți-l oferim stă, în primul rând, în
încrederea pe care ne-o oferi tu nouă.
Suntem și cei pe care se bazează și la care apelează sute de persoane,
din simplul fapt că am înțeles cât de important este ca marfa
partenerilor noștri să fie depozitata și transportată corespunzător.
Suntem cei pe care îi vei cunoaște ca furnizori, dar cei alături de care vei
rămâne ca partener.
Descoperă ce servicii putem să-ți furnizăm prin NAN Logistic și află
dacă ne ghidează aceleași principii.

Nan Logistic 077125 București, Intrarea Sulfinei nr 82, oras
Magurele

Cost chirie depozite (m  / lună)

5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

3.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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077125 București, Intrarea Sulfinei nr 82, oras
Magurele

Cost chirie depozite (m  / lună)

5 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

3.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 7020 m

Depozit disponibil : 3.500 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 50%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2019

Anul renovării: -
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Servicii

Chiriași: -

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre
Supermarket Acces direct autostradă Showroom

Dușuri, vestiare Climatizare Cross dock Depozitare vrac
Vizibilitate online


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Nan Logistic
	Descriere
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Servicii

	Your choice regarding cookies on this site


