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Descriere
Sanandrei Industrial Park este o zona industriala clasa A, cu toata
infrastructura realizata (drumuri, apa, gaz, curent 3 MW, canalizare
menajera si pluviala, iluminat stradal, sistem stradal si rezerva de apa
antiincendiu) si cu titlul de parc industrial obtinut de la Guvernul
Romaniei, ceea ce presupune scutiri de taxe si impozite pe o perioada
de 10 ani.

Descrierea localizării

Sanandrei Industrial Park Timișoara, Sanandrei, DN 69 km 10+510 m stanga

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.7  -  4.4 €/m
Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 600 m
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Timișoara, Sanandrei, DN 69 km 10+510 m stanga

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.7  -  4.4 €/m
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Depozit disponibil:

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 600 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 7500 m

Depozit disponibil : 5.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

600 m2
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Servicii

Sanandrei Industrial Park este situate pe DN 69 la km 10+510 m stanga
pe raza comunei Sanandrei, 7,5 km de la Timisoara.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.7  -  4.4 €/m /lună

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Sală de ședințe Spațiu pentru manevre

Dușuri, vestiare

file:///calculator-chirie-depozite/Sanandrei-Industrial-Park


Proprietăți

Building name: 1

Clear height: 10 m

Floor loading: da t/m

Dock doors (nr): da

Drive in doors (nr): da
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Warehouse space
Total space: 3800 m

Available space: 1800 m
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Office space



Technical
parameters

Water availability
Light production
CCTV
Power supply
Standby generator
Security
Fire protection
Heating system
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