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Általános leírások
Az épületegyüttesen belüli önálló, teljes közművel ellátott épületben
irodai és raktározási célra egyaránt alkalmas helyiségek állnak
rendelkezésre. Az emeleti területen a rakodás egy 500 kg-os
teherbírású lifttel oldható meg.

A bérlemények házközponti radiátoros fűtéssel vannak ellátva, a víz,
villany és fűtésköltség elszámolás átalánydíj és légköbméter alapján
történik. Igény esetén az ingatlan területén raktárak és parkolóhelyek is
bérelhetőek. A telephelyen belül büfé és étterem is működik.

A telephely és a bérlemények védelmét telepített riasztó- és

Üllői út 102. 1091 Budapest, Budapest, IX. Üllői út 102.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

1.35  -  2.96 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 300 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

3.100 m
Minimum kiadó raktár: 100 m
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1091 Budapest, Budapest, IX. Üllői út 102.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

500  -  1100 HUF/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 300 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó raktár:

3.100 m
Minimum kiadó raktár: 100 m
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2

Tulajdonos

Inforg Zrt.
+36 20 402 2462

Üzenet küldése

Az bérbeadó összes raktára

Területi adatok
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kamerarendszer, valamint 24 órás fegyveres vagyonvédelmi szolgálat
biztosítja.

Lokáció bemutatása
Az épületegyüttes az Üllői út, Hungária Krt., Bláthy Ottó és Győrffy
István út által határolt területen helyezkedik el, mely teher- és
személygépkocsival is kiválóan megközelíthető.

Az ingatlantól pár perc sétára található az 1-es villamos és a 3-as
metróvonal Népliget megállója.

Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 4600 m

Kiadó raktár : 3.100 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 100 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 1.35  -  2.96 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 300 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat Rakodóterület
Tömegközlekedés Étterem Repülőtér közelében Bemutató terem
Kereskedelmi egység
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