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Descriere
Cladirea se situaza pe cea mai circulata artera din oras,constand din 2
cladiri: birouri pe 3 niveluri,cu magazin-showroom la parter,birouri, sala
de conferinte pe celelalte niveluri amenajat,mobilat,cu
retelistica,climatizare; si depozit, care este dotat cu rafturi circulabile pe
2 niveluri, cu incalzire separata de restul cladirii cu tub radiant,iar
accesul de aprovizionare se poate face si din curtea din spatele
imobilului,prin strada adiacenta.

Depozit -Spatii birouri-
Showroom Targu MURES

540394 Târgu Mureș, str Gh.Doja 129/A

Cost chirie depozite (m  / lună)

3400 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

300 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 220 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 220 m

Depozit disponibil : 300 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

220 m2
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Descrierea localizării
Pe strada Gheorghe Doja,in apropiere de centrul comercial Kaufland .

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3400 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2005

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii
Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal

birou
Sală de ședințe
Acces transport public

Showroom Dușuri, vestiare Climatizare Zonă comercială
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