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Cserkesz Factory

Általános leírások
Budapest X. kerületében különböző méretű kiadó raktárakat kínálunk. 
A raktárbázis a Gyömrői út – Vaspálya utca szomszédságában,
Kőbánya központi részén, ipari területen található. Könnyen
megközelíthető tömegközlekedési eszközzel (217-es, 117-es, 151-es
buszok) és személygépkocsival egyaránt. Több utcából is be lehet
hajtani az ingatlan területére.
A nagy, összefüggő – akár többezer négyzetméteres – területeink
mellett korszerű kialakítású, 200-400 nm alapterületű szendvicspanellel
leválasztott, nagy belmagasságú blokkokat is kínálunk, amelyekbe
elektromos vezérlésű kapun keresztül lehet bejutni. Az épület kiválóan
alkalmas kisebb logisztikai tevékenységekhez, kisteherautós forgalom

Cserkesz Factory 1105 Budapest, Cserkesz utca 42.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.8 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,70 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

5.217 m
Minimum kiadó raktár: 247 m
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1105 Budapest, Cserkesz utca 42.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.8 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,70 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár:

5.217 m
Minimum kiadó raktár: 247 m
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részére, komissiózásra. Az ingatlan a nap 24 órájában biztonsági
felügyelet alatt áll.

Ingatlan teljes területe: 28 200 nm
– Nagy belmagasság, egybefüggő, osztatlan területek
– Központi elhelyezkedés
– Jó megközelíthetőség, behajtási lehetőség több utcából
– Korszerű szendvicspaneles kialakítás
– Kiváló ár/érték arány
– 0-24h biztonsági szolgálat
– Ipari padló
– Alacsony fenntartási költségek

Bérleti díjon felül fenntartási és üzemeltetési díj fizetendő: 0,6
EUR+Áfa/m2 + áram almérő

Lokáció bemutatása
117 busz
151 busz
217 busz

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 27882 m

Kiadó raktár : 5.217 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 247 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 81%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,70 € /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 - -

Gépkocsi parkoló Tömegközlekedés

Épület neve:
Földszint raktár

Raktár terület
Összes terület: 446 m

Kiadó terület: 446 m
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Épület neve:
Földszint raktár

Raktár terület
Összes terület: 1721 m

Kiadó terület: 1721 m
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Épület neve:
Földszint raktár

Raktár terület
Összes terület: 2803 m

Kiadó terület: 2803 m
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Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa2

Iroda terület

Tulajdonságok
Gépkocsi parkoló
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa2

Iroda terület

Tulajdonságok
Gépkocsi parkoló
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa2

Iroda terület

Tulajdonságok
Gépkocsi parkoló
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security

Épület neve:
Földszint

Raktár terület
Összes terület: 247 m2



Kiadó terület: 247 m

Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Tömegközlekedés

Technikai
paraméterek

Security
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