
Kezdőlap /  B kategóriás raktárak / Nyíregyháza Régi Kemév telep

Általános leírások
Cégünk teljes körű logisztikai szolgáltatást nyújt megrendelőinek a
betárolás, a komissiózás, csomagolás, cimkézés és egyéb raktári
feladatokon át a belföldi 24 órás kiszállításig (mérettől, illetve
mennyiségtől függetlenül), igény esetén az ehhez kapcsolódó
adminisztrációs feladatok (visszáru, raktárkészlet kezelés, stb.)
lebonyolításával együtt.

A feltüntetett bérleti díj az igénybe vett szolgáltatástól függ.

Raktár felszereltsége: 2 db villás targonca, kézi emelők, csomagoló
anyagok, szeparálási lehetőség, igény esetén polcrendszer, irodai,
adminisztrációs háttér, biztonsági szolgálat.

A raktár földszinti, fűtetlen.

Nyíregyháza Régi Kemév telep 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a

Raktár bérleti díj (m  / hó)

1  -  3 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó raktár :

1.000 m
Minimum kiadó raktár: 10 m

2

2

4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a

Raktár bérleti díj (m  / hó)

1  -  3 €/m  + Áfa

2

2

Kiadó raktár:

1.000 m
Minimum kiadó raktár: 10 m

2

2

Tulajdonos

Nagy Imre
S-Print Logistic Bt.
+36 30 903 2105
+36 30 903 2105

Üzenet küldése

Az bérbeadó összes raktára

Területi adatok
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file:///kiado-raktar/b-kategorias-raktarak
file:///
file:///cegek/-/s-print-logistic-bt
file:///ceg/s-print-logistic-bt/warehouses


Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 1500 m

Kiadó raktár : 1.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 10 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 33%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 1  -  3 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/nyiregyhaza-regi-kemev-telep


Szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Rakodóterület Cross dock
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