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Általános leírások
A Budaörsi Ipari és Technológiai Park hazánk első zöldövezeti „ipari
lakóparkja”, mely kifejezetten a kis- és középvállalkozások igényeit
szem előtt tartva lett kialakítva, már az Uniós normáknak megfelelően.
Az M1 autópálya közvetlen közelében elhelyezkedő ipari park gyönyörű
környezete, fejlett infrastruktúrája számos neves vállalatot vonz.

Itt épült fel Log1 bázisunk, ahol raktár- és irodaterületeket egyaránt
kínálunk. Az épületbelső 2013 augusztusában teljes mértékben
megújult, 400 nm-es blokkok kerültek kialakításra, míg külső
homlokzatát eredeti állapotában adjuk át meglévő és leendő
bérlőinknek. Ha Önnek fontos a nyugodt, rendezett munkahelyi

Log1 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.9  -  6.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

79 m
Minimum kiadó raktár: 79 m
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környezet, ha német mintára épült vállalkozói légkörben képzeli el cége
telephelyét, ha mindezt a legjobb ár-érték arányban szeretné, akkor a
Log1 a megoldás.

- Ingatlan teljes területe: 4 578 nm
- Kiváló megközelítés (M0-M1-M7)
- Fejlett infrastruktúra
- 24 órás biztonsági szolgálat, kamerarendszer
- Ipari kapuk
- Homogén belső terek
- Logisztikai inkubáció
- Cégközpontnak kiváló

Lokáció bemutatása
Megközelítés: 
Autópálya: M0-M1-M7 
Buszjárat: 188 , 188 E

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 4578 m

Kiadó raktár : 79 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 79 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 98%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3.9  -  6.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
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Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2013. augusztus 1.

Bérlők: -

Töltőállomás

Épület neve: Fszt
79 nm raktár 1.
emelet iroda: 320
m2



Raktár terület
Összes terület: 79 m

Kiadó terület: 79 m

Bérleti díj: 5.9 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület
Összes terület: 320 m

Kiadó terület: 320 m

Bérleti díj: 3.9 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Offices
Parking for trucks

Technikai



paraméterek
Power supply
Security
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