CENNIK MAGAZYNÓW
lokalizacja magazynów:
1) Lublin, ul. Zadębie 157b (blisko S12/S17)
2) Lublin Lipniak - Uniszowice 90 (przedłużenie Wojciechowskiej do S19)
3) Lublin Głusk - ul. Głuska (nowy plac dostępny w 2019 r.)
biuro: Lublin, Juranda 7, pon.-pt. 9:00-17:00
tel. 502 503 100 Karol Sadurski, info@self24.plwww.self24.plwww.magazynylublin.pl

Szczelne i bezpieczne powierzchnie magazynowe w kontenerach oceanicznych na dwóch naszych posesjach w
Lublinie blisko obwodnicy.
● Wszystkie kontenery typu 40HC o powierzchni 30 m2 i kubaturze 84 m3 (dł. 12m x szer. 2,5m x wys. 2,8m).
Każdy kontener szczelny, po renowacji, sprawne zamknięcia.
● Dojazd asfaltowy bez limitów tonażowych. Dostęp do posesji z magazynami 24h/365dni w roku. Kontenery i
bramy na kod.
Płatność z góry za

Cena netto

Cena brutto

Korzyści

1 miesiąc

550 zł

676,50 zł

mała kwota, brak zobowiązań

6 miesięcy

2700 zł tj.
450 zł / msc

3321 zł tj.
553,50 zł / msc

oszczędzasz aż 738 zł

12 miesięcy

4800 zł tj.
400 zł / msc

5904 zł tj.
492 zł / msc

oszczędzasz aż 2214 zł

24 miesięce

8400 zł tj.
350 zł / msc

10332 zł tj.
430,50 zł / msc

oszczędzasz aż 5904 zł!

instalacja elektryczna

50 zł / msc
+ zużycie wg
podlicznika
0,50 zł netto /
1kWh

+61,50 zł / msc
+ zużycie wg
podlicznika
0,61 zł brutto / 1
kWh

4 gniazdka 230V do 16A łącznie,
oświetlenie LED wewnętrzne i zewnętrzne,
podlicznik; instalacja trójfazowa wg ustaleń
indywidualnych

Jesteśmy firmą - wystawiamy faktury na firmy i osoby indywidualne - zawsze z VAT 23%.
W przypadku zajętości obecnie dostępnych kontenerów jesteśmy w stanie “pod najemcę” sprowadzić w ciągu nawet
kilku dni kolejne kontenery aż do około 2000 m2łącznej powierzchni! Możesz zamawiać kolejne powierzchnie wraz z
rozwojem Twojego biznesu.

LOKALIZACJA
Mapa placów i biura:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cdY3XRemaCr3NPw4g2srqVJ5-VaXDFG2&usp=sharin

Rekomendowane drogi dojazdowe na plac Lublin Zadębie:
●
●
●
●

Dojazd z węzła S12/S17 Lublin Tatary: 
https://goo.gl/maps/NMLJNxsskdM2
Dojazd z węzła S12/S17 Lublin Zadębie (Lotnisko): 
https://goo.gl/maps/pgqef5VLtqu
Dojazd z centrum z węzła ul. Mełgiewskiej z Grygowej: 
https://goo.gl/maps/dPRcELwARjB2
Dojazd z centrum / ul. Turystycznej: 
https://goo.gl/maps/Zxg5vkCLnnm

Rekomendowane drogi dojazdowe na plac Lublin Lipniak - Wojciechowska / Uniszowice:
● Dojazd z węzła S19 Lublin Szerokie: 
https://goo.gl/maps/9opgw3giCWu
● Dojazd z wezła S19 Lublin Węglin: 
https://goo.gl/maps/A7qNHiXU2EE2
● Dojazd z centrum Lublina od Wojciechowskiej: 
https://goo.gl/maps/tQQaiirxemm
W przygotowaniu nowy trzeci plac Lublin Głusk - ul. Głuska, blisko DW 835 - zapraszamy do
wcześniejszej rezerwacji długoterminowej - dostępny w pierwszych miesiącach roku 2019.

ILE PALET ZMIEŚCI KAŻDY MAGAZYN (KONTENER 40 HC)?

●

25 EUROPALET 800x1200 mm w ustawieniu:

●

24 EUROPALETY 800x1200 mm w ustawieniu:

●

21 palet przemysłowych 1000x1200 mm w ustawieniu:

●

20 palet przemysłowych 1000x1200 mm w ustawieniu:

