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Descriere
Depozit adaptabil dupa nevoile clientului in Giurgiu, bulevardul
Bucuresti nr.161, teren de 20742 mp, Lotul 1 este de 10894 mp si
reprezinta un teren liber cu gaz, curent, canalizare, pluvial, la limita si in
incinta proprietatii. Lotul 2 de 9848 mp este un teren cu constructii si
platforma betonata - canalizare, pluvial, gaz, curent de 380v, cu un
racord sub tensiune de 20kv in incinta si un post de transformare
echpabil dupa nevoile chiriasului , acces la apa cu debit mare.

Descrierea localizării

Depozit Giurgiu 080304 Giurgiu, Bulevardul Bucuresti nr.161

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

3.366 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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080304 Giurgiu, Bulevardul Bucuresti nr.161

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  4 €/m  + TVA

2
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Depozit disponibil:

3.366 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10647 m

Depozit disponibil : 3.366 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m2
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Servicii

Depozit localizat in Giurgiu, bulevardul Bucuresti nr.161 Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 68%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Restaurant
Depozitare vrac
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