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Popis
P3 park Košice je moderné logistické centrum, ktoré je súčasťou siete
špičkových európskych distribučných centier P3 Logistic Parks. P3 park
Košice sa nachádza v centre tzv. cross border oblasti, v blízkosti hraníc
s Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou. Svojím strategickým umiestnením
je určený na to, aby zabezpečoval efektívnu cezhraničnú distribúciu a
dodávky supply chain na trhoch strednej a východnej Európy a stal sa
tak dôležitým logistickým centrom v košickom regióne.

Park sa nachádza na diaľnici D1 15km od Košíc, v smere na Prešov, s
priamym vstupom na cestu E50 Košice – Prešov. Projekt poskytuje
vynikajúci prístup zo všetkých smerov a ponúka pravidelné autobusové

P3 Košice Košice, Kosice

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

5.000 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

Košice, Kosice

Voľné skladové priestory:

5.000 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklady kategórie A

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 165860 m

Voľné skladové priestory : 5.000 m

Sklady na prenájom : -

2

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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spojenia z Košíc a z Prešova. Park sa nachádza v katastri obce Nová
Polhora, s výbornou dostupnosťou do Košíc a Prešova a leží v srdci
východoslovenského regiónu. Našim nájomníkom v tomto
novovybudovanom parku je aj spoločnosť CS Cargo.

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 97%

Finančná informácia
Výška nájmu skladu: -

Servisný poplatok: -

Minimálna doba prenájmu: 1 mesiac

Finančná záruka: -

Kalkulačka nájomného »

Parkovisko
Typ parkoviska Priestory Poplatok za parkovanie

Podzemné parkovisko - -

Podzemie - -
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