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Descriere
Depozit clasa A, cu o suprafata de 10630 mp , spatiu pentru depozitare,
din care 97 mp ocupati cu spatii administrative.Cladirea are 6 rampe de
descarcare ,locuri de parcare,platforma betonata.Din punct de vedere
siguranta, este prevazuta cu instalatie de stingere a incendiilor cu
sprinklere, trape desfumare, etc. Oferim servicii de handling IN +OUT /
pal, stock / pal / zi, pretul e discutabil in fct de tipologie marfa si flux de
lucru.

Descrierea localizării

Depozit Targu Mures 547612 Târgu Mureș, Platforma Industriala 1/G/,6
Vidrasău

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

2.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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547612 Târgu Mureș, Platforma Industriala 1/G/,6
Vidrasău

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

2.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10600 m

Depozit disponibil : 2.000 m

Depozite de închiriat : -
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Depozitul este amplasat in Parcul Industrial Mures-Vidrasau, in
vecinatatea Aeroportului Mures.Constructia a fost finalizata si s-a
inceput activitatea logistica, incepand cu Ianuarie 2018.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 81%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.2 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 0,80 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 februarie 2017

Anul renovării: 1 ianuarie 2018

file:///calculator-chirie-depozite/depozit-targu-mures


Servicii

Chiriași: -

Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Sală de ședințe Restaurant Acces direct autostradă
Proximitate aeroport Dușuri, vestiare Alimentar Spălătorie auto
Zonă comercială
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