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Descriere
Depozit, Hala, Spatiu de inchiriat. Posibilitate de inchiriere intre 100 si
4500 m2.
Acces direct la drumul european E581 Tecuci - Bucuresti chiar la iesirea
din Tecuci la 300m distanta de statia Luk Oil de pe centura Tecuciului.
Acces TIR direct din drumul european, parcare TIR, parcare auto (22
locuri de parcare), Cantar industrial de tonaj mare.
Depozite construite dupa 2012.

Spatiile de închiriat sunt hale care au o inaltime de circa 6,5 m si care
pot fi amenajate pentru producție sau depozitare. Construcțiile au
structuri de beton cu stalpi din beton armat și grinzi, hidroizolatii,

Depozit Tecuci 805300 Tecuci, Tecuci

Cost chirie depozite (m  / lună)

1.2  -  2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

7.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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805300 Tecuci, Tecuci

Cost chirie depozite (m  / lună)

1.2  -  2 €/m  + TVA

2

2

Depozit disponibil:

7.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 11000 m

Depozit disponibil : 7.000 m

Depozite de închiriat : -

2
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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pardoseli din beton, usi tip panou cu o latime de 4,5m, iluminat natural,
curent trifazic 380V, parcare pentru camioane, curte betonata. Pentru
fiecare spațiu de hală închiriat va putem pune la dispoziție zona
aferentă de birouri si vestiare amenajate corespunzator, conectată la
utilități ( încălzire, iluminat natural și artificial). Conectarea la rețeaua de
voce / date este de asemenea disponibila. Intreaga curte are 35.000
m2.

Descrierea localizării
Acces direct la drumul European E581 Tecuci - Bucuresti / centura
Tecuciului

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 36%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1.2  -  2 €/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 - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2012

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii
Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Supermarket
Acces transport public Showroom Dușuri, vestiare

Climatizare Depozitare vrac Zonă comercială
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