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park22 business park

Általános leírások
A park22 a White Star Real Estate Dél-Budán, Budapest XXII.
kerületében található, fázisokban épülő üzleti park fejlesztése. A hat
épületből álló projekt három fázisban kerül kivitelezésre, és összesen
60.800 m2 bérelhető területet kínál, amely magában foglal 45.600 m2
raktárterületet és 15.200 m2 irodaterületet.

A park22 egy egyedi, városon belüli üzleti park, rugalmas műszaki
megoldásokkal, városias szolgáltatásokkal és zöld környezettel.
Legújabb fejlesztésünk a raktár és iroda kombinációra vonatkozó
igényeket hivatott kiszolgálni, melyet támogat kiváló elhelyezkedése, a
közelben lévő szolgáltatások széles köre, valamint a fejlesztés korszerű

Park22 1223 Budapest, Növény utca 6-10.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5.75  -  6 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,98 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

7.720 m
Minimum kiadó raktár: 720 m
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1223 Budapest, Növény utca 6-10.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5.75  -  6 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,98 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár:

7.720 m
Minimum kiadó raktár: 720 m
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Tulajdonos

Kékesi Ágnes
White Star Real Estate
+36 1 382 5100
+36 30 384 4392
+36 1 382 5100
+36 30 384 4392

Üzenet küldése

Területi adatok
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műszaki megoldásai.

Lokáció bemutatása
A telek a város délnyugati részén, közvetlenül a megújult budai
városrészbe vezető 6-os út mellett fekszik.

A budapesti M0-s körgyűrű mindössze 1 km távolságban található, így
Magyarország nemzetközi autópályái gyorsan elérhetők: az
Ausztriába/Szlovákiába/Csehországba vezető M1-es, a
Szerbiába/Bulgáriába vezető az M5-ös és az Ukrajnába vezető M3-as
autópálya.

Az M0-s autópálya közelsége révén 35-45 percen belül elérhető a 35
km-re fekvő Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A telek tömegközlekedéssel és a Déli pályaudvarról induló vasútvonalon
keresztül is könnyen megközelíthető. A város központja kb. 15 percen
belül elérhető.

Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

Lokáció: Lágymányosi híd Buda

Épület státusza: Építés alatt

Raktárterület összesen : 60800 m

Kiadó raktár : 7.720 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 720 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 5.75  -  6 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,98 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 366 db 30 € + Áfa

file:///raktar-berleti-kalkulator/park22


Szolgáltatások

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2023. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Park menedzsment Irodák Gépkocsi parkoló Rakodóterület
Tömegközlekedés Közvetlen autópálya elérés Újrahasznosítás Pihenési létesítmény
Zuhanyzó, öltöző Klíma Online megjelenés Kereskedelmi egység
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