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Hale de 2400 mp de inchiriat, la 30 km deHale de 2400 mp de inchiriat, la 30 km de
Oradea și Autostrada A3 legătura UngariaOradea și Autostrada A3 legătura Ungaria

ID: ID: 69221SII
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 25.04.2023

Cartier: Cartier: Nord-Vest
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1€ 
Rata lunara: Rata lunara: 49,10 € 8.400€8.400€

Persoana de contactPersoana de contact

Petru CimpeanuPetru Cimpeanu
Sales Manager

+40 359 424 777

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +4 0359 424 777
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- Oradea, str Vasile Alecsandri,
nr 1, et 2, ap 14

CaracteristiciCaracteristici

Suprafata: Suprafata: 7000.00 mp
Suprafata Suprafata teren: teren: mp
Tip spatiu: Tip spatiu: m

Vechime spatiu: Vechime spatiu: Nou
Tip Tip finisaj: finisaj: Finisat
Destinatie:Destinatie:

Dotari: Dotari: Putere instalată mare
Material Material constructie: constructie: Beton, Metal,
Schelet Metalic
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 3
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
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Descriere ofertaDescriere oferta

BLITZ propune spre inchiriere un complex de hale cumulând o suprafață de 7000 mp utili cu un teren aferent de
20.000 mp. Halele sunt construcții noi, care dispun de toate utilitățile, curent trifazic de 200 KW, confort termic
asigurat de suflante pe gaz, iar apa și canalizarea sunt racordate la fiecare hală în parte. Hale disponbile cu 3,5
euro/mp + TVA la acest moment sunt: 2 hale x 500mp 1 hala x 400mp 1 hala x 700mp Hala galbena va fi disponibila
incepand cu luna Octombrie. Fiecare complex are de asemenea rampe de încărcare/descărcare tiruri, spații de
birouri, vestiare și grupuri sanitare. Pentru orice informații nu ezitați să ne contactați!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 4.84.8 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Teren dispus strategic, cu avantaje multiple, de la
poziționarea cu deschidere spre țările vestice care e
doar la 30 km până la utilitățile care sunt toate la
proprietate. Pretabilă pentru parcuri industriale,
fiind și forță de muncă în zonă cât și posibilitatea de
transport a muncitorilor.

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Oradea. © BLITZ. Agentie Imobiliara Oradea. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- Oradea, str Vasile Alecsandri, nr 1, et 2, ap
14

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


