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Általános leírások
Kiadó Ipari Rakhtar Budapesten, 4. kerület, Vaci uton foldszinti ,
emeletes Jo allapotu. 
Riaszto, Futes, 24 oras porta szolgaltatas, ipari lift val ellatva

Cégünk szolgáltatási ajánlata Önnek: 
raktár bérlet
iroda bérlet

Helyezze értékeit biztonságba nálunk, tágas, világos, száraz, fűthető
raktárainkban
Összesen 6537 nm, 3 emeleten, ami egyben, vagy részben is,
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Raktár bérleti díj (m  / hó)

3  -  5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,35 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

2.186 m
Minimum kiadó raktár: 328 m
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Tulajdonos
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Üzenet küldése
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lezárhatóan kibérelhető.

A raktárépület nyitvatartási ideje 0-24 óra
Bérlési idő akár több év is lehet. 
A tárolás időszaka rugalmas, szerződése megújítására mindig lesz
lehetősége.
Nincsenek rejtett költségek! 
Az emeleti helyiségekhez teherlift tartozik:
Áru rakodás kényelmesen. A rakodó lifthez közvetlen rá lehet állni a
teherautóval (akár 40 lábas kamionnal) utcai fronton is, vagy a belső,
lezárható raktérbe, teherautóval. 

Válassza ki raktára méretét:
Összesen 2186 nm
- Földszint : 392 nm
- 2. emelet: : 1794 nm ( 328nm, 622 nm, 844 nm, 950 nm bontas ben)
2.
Bérleti irányárak:

- földszint: bérleti díj
Bérleti díj: 5.0 Euró/nm/hónap + Áfa
Üzemeltetési díj: 1,35 Euró/nm/hónap + Áfa
- 2. emelet
Bérleti díj: 3,0 - 4.0 Euró/nm/hónap + Áfa
Üzemeltetési díj: 1,35 Euró/nm/hónap + Áfa

(A földszinti és emeleti raktárak is kisebb területekre oszthatóan
bérelhetőek.)

Iroda bérlés:
Igény szerint, épületen belül kialakított, mosdó helyiséggel ellátott,
világos, fűtött, kárpitozott, zárt iroda helyiség is bérelhető.

Biztonság:
- Az udvaron sorompó behajtós, 24 órás portaszolgálat működik.
- 0-24 órás biztonsági kamerás porta szolgálat
- Tűzoltó tömlős tűzvédelmi rendszer nagynyomású vízhálózaton

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 6537 m

Kiadó raktár : 2.186 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 328 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 67%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3  -  5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,35 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Előnyök:
- Teherliftek
- Udvarba közvetlen a teherlifthez akár 40 lábas kamionnal be lehet állni
- Épületbe 16 m3-s furgonnal beparkolási lehetőség
- raktárépülethez tehergépjármű parkolási lehetőség

A telephely kapacitása folyamatosan változik, a levelünkben szereplő
bérleti díjak alku képesek, Araktárméretek tájékoztató jellegűek.

Amennyiben további kérdései merültek föl, több információra van
szüksége, személyesen szeretné megtekinteni az aktuális
szabadfelhasználásu helyiségeket

fenti elérhetőségeink egyikén haladéktalanúl vegye föl velünk a
kapcsolatot.

Várjuk jelentkezését!

Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat Kamionparkoló
Tárgyaló Rakodóterület Tömegközlekedés Bemutató terem
Zuhanyzó, öltöző Klíma Vegyianyag Élelmiszer raktár
Kereskedelmi egység
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