
Kezdőlap /  B kategóriás raktárak / Orion Park

Általános leírások
Csak kiadó telek terület áll rendelkezésre 11.000 nm., amelyen
felépítmény nincs.

Az ingatlanegyüttes Csepel déli oldalán, egy kitűnően megközelíthető,
őrzött ipari parkban található. Az M0 autópályának és a csepeli II.
Rákóczi Ferenc útnak köszönhetően gépkocsival és kamionnal, míg a
csepeli HÉV-nek és több buszjáratnak köszönhetően
tömegközlekedéssel is könnyen elérhető.

Változatos alapterületű, szabadon alakítható eladó és bérelhető
építményeinek köszönhetően az Orion Park kiválóan alkalmas mind

Orion Park 1211 Budapest, Orion utca 14.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

-
Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó raktár :

Kiadva
Minimum kiadó raktár: -

1211 Budapest, Orion utca 14.

Kiadó raktár:

Kiadva

Tulajdonos

Kft. In-
Management
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080

Üzenet küldése

Kiss Szilvia
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080

Üzenet küldése

Az bérbeadó összes raktára

Területi adatok
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gyártási, mind raktározási tevékenységre. 

Épületek összterülete: 11 500 nm
- Körbekerített, zárt telephely, portaszolgálattal
- Csepeli II. Rákóczi Ferenc út felől kamionos behajtás
- Megközelítés teherforgalom számára

Lokáció bemutatása
Az ingatlanegyüttes Csepel déli oldalán, egy kitűnően megközelíthető,
őrzött ipari parkban található. 
Az M0 autópályának és a csepeli II. Rákóczi Ferenc útnak köszönhetően
gépkocsival és kamionnal, míg a csepeli HÉV-nek és több buszjáratnak
köszönhetően tömegközlekedéssel is könnyen elérhető.

Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 11000 m

Kiadó raktár : Kiadva

Bérelhető raktárak : -

2

Minimum kiadó raktár : -

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/orion-park


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Gépkocsi parkoló Kamionparkoló Tömegközlekedés

Épület neve:
Szabad telek
terület
(felépítmény
nincs)

Raktár terület
Összes terület: 11000 m

Kiadó terület: 11000 m

2

2

2



Bérleti díj: 1.5 €/m /hó + Áfa2

Iroda terület

Tulajdonságok
Gépkocsi parkoló
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Water availability
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