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Általános leírások
Az épület 100 % bérbe adva.

Az igényesen felújított M6 Business Center a Maglódi út és a
Jászberényi út kereszteződéséhez közel helyezkedik el. Közeledési
szempontból ideális fekvésű, könnyűszerrel megközelíthető
gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt (28 és 37-es jelzésű
villamosok). A vasút és a Ferihegyi repülőtér relatív közelsége pedig a
szállítmányozás szempontjából jelent vonzerőt a kereskedelemmel
foglalkozó cégek számára, az ingatlan kívül esik a súlykorlátozási
területen. Az ingatlan födémterhelhetősége kiemelkedő;
szomszédságában több nagy kereskedelmi központ is található.

Maglódi Business Center 1106 Budapest, Maglódi út 6

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,66 € /m /hó + Áfa
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2

Kiadó raktár :

Kiadva
Minimum kiadó raktár: -
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Kiadó raktár:

Kiadva

Tulajdonos

Kft. In-
Management
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
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Üzenet küldése

Kiss Szilvia
In-Management Kft.
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Üzenet küldése

Az bérbeadó összes raktára
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A kitűnő állapotban lévő épületben mind irodai, mind raktározási
tevékenységek kiemelkedő biztonság mellett végezhetőek. Földszintjén
teljesen kiépített call center található. Az összesen hat szinten a teljes
bruttó terület 9 600 m², azaz szintenként 1 600 m².

tüzivíz hálózat, tűzjelző rendszer
beléptető rendszer a teljes épületben
0-24 órás recepció, műszaki és biztonsági szolgálat
parkolási lehetőség zárt udvaron
szünetmentes áram, aggregátor
2 tonnás teherlift, rakodórámpa
teherforgalmi megközelítés (24t)
belmagasság 4 - 4,5 m

Megközelíthetőség

Az ingatlan a Maglódi út és a Jászberényi út kereszteződéséhez közel
helyezkedik el. Közeledési szempontból ideális fekvésű, hiszen
könnyűszerrel megközelíthető gépkocsival és tömegközlekedéssel
egyaránt, a vasút és a Ferihegyi repülőtér relatív közelsége pedig a
szállítmányozás szempontjából jelenthet vonzerőt a kereskedelemmel
foglalkozó cégek számára. Az ingatlan szomszédságában több nagy
irodaház, ipari és kereskedelmi központ található.

Lokáció bemutatása
Megközelíthetőség
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egyaránt, a vasút és a Ferihegyi repülőtér relatív közelsége pedig a
szállítmányozás szempontjából jelenthet vonzerőt a kereskedelemmel

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 1004 m

Kiadó raktár : Kiadva

Bérelhető raktárak : -

2

Minimum kiadó raktár : -

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 100%

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

Üzemeltetési díj: 0,66 € /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

foglalkozó cégek számára. Az ingatlan szomszédságában több nagy
irodaház, ipari és kereskedelmi központ található.

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Töltőállomás Étterem Bemutató terem

Épület neve:
Földszint

Raktár terület
Bérleti díj: 3.9 €/m /hó + Áfa2



Iroda terület

Tulajdonságok
Parking for trucks

Technikai
paraméterek

Power supply
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