
Kezdőlap /  B kategóriás raktárak / Pápai telkek (6600 hrsz., 6601 hrsz., 6602 hrsz.)

Külső Veszprémi út

Általános leírások
Eladásra kínáljuk Pápa déli részén, a 83-as főút közelében, a Külső
Veszprémi út mentén található 20.205 nm összterületű
telekingatlanjainkat.
A három helyrajzi számra osztott kerítetlen telkek jelenleg egy
egybefüggő területet alkotnak, melyek délnyugati határán kerékpárút
halad.
Az ingatlanok a város központjából aszfaltozott úton elérhetők, akár
tömegközlekedéssel is – buszmegálló is van a telekkel szemben.
Közvetlen közelben jellemzően társasházi lakótömbök és ipari
ingatlanok (autószalonok, telephelyek) találhatók, de hivatalok, iskola,
bevásárlási lehetőség és egyéb szolgáltatások is elérhetők a környéken.
Az utcában rendelkezésre áll minden közmű (víz, villany, gáz és
csatorna) csatlakozási lehetőség.
Építési övezet: Lk-SZ/3
Kialakítható legkisebb telekméret: 2000 nm
Beépítettség megengedett lenagyobb mértéke: 35%

Pápai telkek (6600 hrsz., 6601
hrsz., 6602 hrsz.)

8500 Pápa, Külső Veszprémi út

Raktár bérleti díj (m  / hó)

-
Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó raktár :

Kiadva
Minimum kiadó raktár: -

8500 Pápa, Külső Veszprémi út

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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Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 15000 m

Kiadó raktár : Kiadva

Bérelhető raktárak : -

2

Minimum kiadó raktár : -

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 100%

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/papai-telkek-6600-hrsz-6601-hrsz-6602-hrsz


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Újrahasznosítás

Épület neve: Pápai
telkek

Raktár terület
Összes terület: 20205 m2

Iroda terület
Összes terület: 20205 m2



Tulajdonságok
Rest facility

Technikai
paraméterek

Power supply
Water availability
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