
Kezdőlap /  A kategóriás raktárak / Dan Üzleti Park

Általános leírások
A W-GO Ingatlanberuházó Csoport tulajdonában lévő, Budapest XI.
kerületben található DAN Üzleti Park, az M0 autóúttól és az M1-M7
bevezetőtől nem messze, frekventált, könnyedén, a nap 24 órájában
bármikor megközelíthető üzleti parkban kiadásra kínálunk több típusú
ingatlant, melyek alkalmasak irodai, raktározási, kis, - és
nagykereskedelmi, gyártási tevékenységre vagy bemutatóterem
kialakítására.
Ideális területet tudunk biztosítani mind a kisebb mind a nagyobb
vállalkozásoknak is, amelyek nagy áruforgalommal, jelentős
járműflottát mozgatva látják el tevékenységüket. 
A terület biztonságát 24 órás személyi őrzéssel biztosítjuk.

Dan Üzleti Park 1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

7.2  -  8.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó
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Kiadó raktár :

1.861 m
Minimum kiadó raktár: 200 m
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1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

7.2  -  8.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó
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Kiadó raktár:

1.861 m
Minimum kiadó raktár: 200 m

2

2

Tulajdonos

Alfa-Ex Kft.
+36 70 384 9760

Üzenet küldése

Területi adatok
Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak
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Jelenleg kiadó:
- 565 m2 alapterületű felújított 9 m belmagassággal rendelkező
csarnok.
- 443 m2 alapterületű felújított 4 m belmagassággal rendelkező ingatlan
- 222 m2 alapterületű 4 m belmagassággal rendelkező ingatlan
- 196 m2 alapterületű felújítandó, 4 m belmagassággal rendelkező
ingatlan
- 185 m2 alapterületű felújítandó ingatlan 
- 180 m2 alapterületű felújítandó emeleti irodahelységek
- 70 m2 alapterületű, utcafronti üzlet/irodahelyiség

Ingatlanjaink igény szerinti egyedi, specifikus kialakításokkal és
műszaki megoldásokkal állnak leendő Bérlőink rendelkezésére.

A bérleményekben a csatornacsatlakozási lehetőség adottak, így
azokban is könnyedén kialakítható vizesblokk és vagy szociális helység,
ahol még nem került kialakításra. Rendelkeznek garázskapu (kivéve az
emeleti irodahelységet) és személyi bejárókkal egyaránt. 

A bérleti díjakat minden bérlőnk esetében egyénileg alakítjuk ki a
szükséges beruházások függvényében. 
A bérleményekben minden felmerülő szükséges felújítást eltudunk
végezni és teljesen kulcsra kész állapotban tudjuk átadni Bérlőink
számára a beköltözésre.

Közüzemi díjak elszámolása egyedi mérés alapján történik.

Lokáció bemutatása
A terület elhelyezkedése ideális: az ingatlankomplexum a Rákóczi-
hídhoz, az ahhoz csatlakozó városból kivezető utakhoz, az M0
körgyűrűhöz, a 6-os úthoz, az M1-es és M7-es autópályákhoz biztosít
kapcsolatot. A közvetlen környék jól megközelíthető. A
gépjárműforgalom számára a Fehérvári út, a Szerémi út vagy a

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 9000 m

Kiadó raktár : 1.861 m

Bérelhető raktárak : -
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2

Minimum kiadó raktár : 200 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 7.2  -  8.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - 20 € + Áfa

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/Dan-Uzleti-Park


Szolgáltatások

Épületek

Budafoki út-Hunyadi J. út közelsége előnyös. Az Albertfalva ipari jellegű
területén elhelyezkedő ingatlan gépjárművel és tömegközledeséssel is
egyaránt könnyen és jól megközelthető.

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2023. január 1.

Bérlők: -

Park menedzsment Irodák Gépkocsi parkoló Kamionparkoló
Tárgyaló Tömegközlekedés Étterem

Épület neve: DAN
Üzleti Park

Belmagasság: 4-9 m

Teherbírás: 1000 t/m2



Dokkoló kapuk száma: 4

Rakodó ajtók száma: 4

Raktár terület
Összes terület: 9000 m

Kiadó terület: 1861 m

Bérleti díj: 7.2  -  8.9 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület
Összes terület: 9000 m

Kiadó terület: 1861 m

Bérleti díj: 7.2  -  8.9 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Park menedzsment
Separate access for office staff
Kamionparkoló
Tárgyaló
Tömegközlekedés
Étterem
Shower, locker room
Climate controlled



Technikai
paraméterek

Water availability
Security
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