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Descriere
Hala industriala situata in Romania, in orasul Satu Mare, pe DN19 in
drumul spre Baia Mare.
Frontul este de 55 m², este localizata intr-un vad foarte bun, la iesirea
din oras, alaturi de alte firme importante: Skoda, Dacia, Renault, Citroen
si Hyundai.
Hala se afla in apropiere de Ucraina la 15 km distanta, iar de Ungaria la 5
km.
Terenul are 8000 m², aceasta locatie este imprejumuita cu gard, curent
trifazic, apa, canalizare.
Hala poate fi folosita pentru logistica, productie, showroom, service
auto etc.

Hala industriala Satu Mare Satu Mare, DN19

Cost chirie depozite (m  / lună)

3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -
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Satu Mare, DN19

Cost chirie depozite (m  / lună)

3 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

1.500 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1500 m

Depozit disponibil : 1.500 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Proprietăți

Pretul este de 700 000 Euro la vanzare. Suntem dispusi sa acceptam
oferte de colaborare, chiar si parteneriate. Pretul este negociabil. Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Parcare pentru autovehicule
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Building name: 1

Warehouse space
Total space: 1500 m

Available space: 1500 m

Rental cost: 3 €/m /lună
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Office space

Technical
parameters

Power supply
Water availability
Light production
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