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Általános leírások
Győr mellett az M1-es autópályától 6 kilométerre. Budapesttől110
kilométerre, Bécstől 130 kilométerre, Pozsonytól 90 kilométerre,
a Győr-Pér Airporttól pedig 1,2 kilométerre helyezkedik el kiadásra
kínált ingatlanunk logisztikai szolgáltatással. 
Autóval és kamionnal is könnyen megközelíthető. 
Közvetlen szomszédságunkban hotel, étterem, benzinkút, autómosó és
gumiszervíz található.
Ipari területen elhelyezkedő 3400 m2 ingatlanuk akár részben vagy
egészben is kiadó.
Az ingatlan magába foglal 3,2-3,6 belmagasságú 2 db 400 m2-es
fűthető épületet, valamint egy 1000 m2-es 4-5 méter belmagasságú
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hideg tárolásra alkalmas csarnokot.
Az épület és a csarnok kérés esetén polcrendszerrel, térelválasztókkal
felszerelhető. A hideg csarnok bérlése részben is megoldható,(
minimum 200 m2) 
Az ingatlan irodával,internet eléréssel, közművekkel, szociális blokkal
rendelkezik. Riasztó és kamera rendszerrel felszerelt, távfelügyelethez
be van kötve, valamint lehetőség van a kamerarendszer távoli elérésre
telefonró.
Targonákkal,(1,5 tonnás és 3,5 tonnás) és személyzettel rendelkezünk..
Az ennél nagyobb súlyú alkatrészek mozgatására darut igény szerint
tudunk biztosítani.
Mivel fémszerkezet gyártással is foglalkozunk javításokban,
felújításban esetlegesen állunk rendelkezésre.

It has a great location, it is located next to the city of Győr, 6 kilometers
from the the M1 motorway. It is only 110 km away from Budapest, 130
km away from Bécs, 90 km away from Pozsony and 1,2 km away from
Győr-Pér Airport.
It is ideally approachable by car,van or lorry.
Even tough this is an industrial area, you can find a hotel, a restaurant, a
petrol station, car wash and tire service nearby.
The total area of the building is 3400qm and you would be able to hire
out the whole building or only some parts of it with the logistics.
The property includes 2 x 400qm heatable area (specifics are 3,2-3,6
meter height) and an 1000qm cold storage space (specifics are 4-5
meter height)
Upon request the building and the storage space could be equipped with
shelving units and dividers. There is also an option to only hire out the
cold storage space with the minimum of 200qm used.
The property benefits from a toilet and resting area, an alarm system,
internet connection. It also has a CCTV system which is remotely
accessible.
On the top of the above we also have a forklifts available size 1,5 and
3,5.tonnes. In case you need to move bigger parts, we are able to
source cranes.

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 1860 m

Kiadó raktár : 1.860 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 400 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -
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Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 2  -  5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

We also deal with the production of metal structure, we can help with
repairs and renovation if it needed.

Töltőállomás Gyártás Irodák Gépkocsi parkoló
Kamionparkoló Tárgyaló Rakodóterület Supermarket
Tömegközlekedés Étterem Közvetlen autópálya elérés Repülőtér közelében
Zuhanyzó, öltöző Autómosó
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