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Descriere
Depozit construcție modernă structură metalică și panouri sandviș de
100 mmm pretabil depozitare refrigerare. Suprafata utila totala 500 mp
suprafața refrigerare 110 mp.

Descrierea localizării
5km de intrarea pe A4 - (punctul acces la autostrada este sensul

Constanta micro si macro
depozitare

905901 Constanța, Loc Poiana

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m
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905901 Constanța, Loc Poiana

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA

2

2

2

Depozit disponibil:

500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m
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Preț vânzare: 400000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 500 m

Depozit disponibil : 500 m

Depozite de închiriat : -
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giratoriu de la ieșirea din Ovidiu, Spațiu depozit minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.5  -  6 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 50 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2007

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-depozite/constanta-micro-si-macro-depozitare


Servicii

Chiriași: -

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Spațiu pentru manevre
Proximitate aeroport

Dușuri, vestiare Climatizare Frigorific Cross dock
Transload Depozitare vrac Vizibilitate online Port logistic
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