
Kezdőlap /  A kategóriás raktárak / M3 Logisztikai Központ

Általános leírások
Az M3 Logisztikai Kft. tulajdonában, illetve fejlesztése alatt álló M3
Logisztikai Központ két telephelyen, mintegy 60.000 m2 raktárterülettel
és 1.800 m2 irodaterülettel rendelkezik, mely közel 70%-os
kihasználtsággal működik, és partnerei között tudhat több mint 100
kiváló nemzetközi és hazai vállalkozást. A 2000 óta működő M3
Logisztikai Kft. magyar magánszemélyek tulajdona és a Ciklo
Cégcsoport tagja.

Lokáció bemutatása

M3 Logisztikai Központ 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

1.2  -  2.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,85 € /m /hó
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Kiadó raktár :

19.950 m
Minimum kiadó raktár: 92 m
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1151 Budapest, Székely Elek u. 11.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

1.2  -  2.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,85 € /m /hó
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Kiadó raktár:

19.950 m
Minimum kiadó raktár: 92 m
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Tulajdonos

Králik Attila
M3 Logisztikai Kft.
+36 20 596 7663
+36 1 445 1930

Területi adatok
Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott
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A logisztikai központ a XV. kerületben, az M3 – M0 autópályák
csomópontjától pár percre, a Székely Elek úton található (ld. 1. sz.
melléklet). Az autópályák elérhetősége kiváló (M0/M3 csomópont 3
km-en belül, valamint ezeken keresztül az M1/M6/M7). A helyszín
könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedési
eszközzel: a 125, 170, 225 és 950 jelzésű autóbuszokkal.

Raktárterület összesen : 65000 m

Kiadó raktár : 19.950 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 92 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 1.2  -  2.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,85 € /m /hó

Min. bérleti idő: -

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/M3-Logisztikai-Kozpont


Szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: Az M3 Logisztikai Központ bérlői és
ügyfelei között egyaránt
megtalálhatóak az élelmiszeripar, az
elektronika, a papíripar, a
telekommunikáció, a gumiabroncs
kereskedelem, valamint a vegyipar
vállalatai.

Irodák Gépkocsi parkoló Kamionparkoló Rakodóterület
Tömegközlekedés Közvetlen autópálya elérés


	This site uses cookies to store information on your computer.
	M3 Logisztikai Központ
	Necessary Cookies
	Analytics
	Általános leírások

	Marketing
	Területi adatok

	Social Sharing Cookies
	Lokáció bemutatása
	Pénzügyi adatok
	Parkolók
	Kiegészítő információk
	Szolgáltatások

	Your choice regarding cookies on this site


