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Általános leírások
Az m59 üzleti Park az Alba Ipari Zónában kínál új építésű, modern
csarnokokat bérbeadásra.
A park az M7-es autópályáról, a 8-as számú főútról és a 62-es útról is
gyorsan elérhető.
A park kamionnal, személygépkocsival, helyi tömegközlekedéssel és
kiépített bicikliúton is megközelíthető.

Amit kínálunk:
- közvetlenül az M7-es autópálya mellett

Az m59 Üzleti Park -
Székesfehérváron

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 17.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.8  -  4.5 €/m  + Áfa

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

7.200 m
Minimum kiadó raktár: 220 m
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Tulajdonos
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Területi adatok
Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak
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- bérelhető egységek 220 m2 – 3.500 m2-ig
- 6-8m méteres belmagasság
- fűthető csarnoktér
- saját iroda és szociális blokk minden bérelhető egységben
- irodából közvetlen rálátás a csarnoktérre
- kamionbeállásra alkalmas, nagyméretű ipari kapu (4*4,5m)
- nagyteherbírású ipari padló (3,5 t/m2)
- saját parkolók közvetlenül az egységek előtt
- alacsony üzemeltetési és rezsiköltségek (blokkonként külön
mérőórák)
- biztonság (kiépített kamerarendszer, távfelügyelettel ellátott
riasztórendszer, őrzés)
- 3 fázisú ipari áram (3 x 32A)
- reprezentatív megjelenés
- bővülési lehetőség a parkon belül
- központi tea konyha / öltöző

Bérleti kondíciók:
csarnok bérleti díj: 3,8€ - 4,5 /m2/hó
iroda bérleti díj: 6 € /m2/hó
üzemeltetési díj: 0,85 €/m2/hó
kaució: 3 hónapnak megfelelő bérleti díj

Bérelhető egységek: 220 m2, 350 m2, 440 m2, 1800 m2, 2400 m2, 3500
m2, 7200 m2
Költözhető: azonnal
Min. bérleti idő: 1év

Lokáció bemutatása
Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna II. autópálya lejárónál, M7-esautópálya
59. km szelvényénél. Közvetlenül az autópálya mellett, a pályáról jól
látható. Kamionok számára könnyen megközelíthető.

Raktárterület összesen : 7200 m

Kiadó raktár : 7.200 m

Bérelhető raktárak : -

2

2

Minimum kiadó raktár : 220 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3.8  -  4.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,85 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Épületek

Kiegészítő információk
Építés éve: 2011. december 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Irodák Gépkocsi parkoló Kamionparkoló Tömegközlekedés
Közvetlen autópálya elérés Klíma

Épület neve: 1

Belmagasság: 6 m

Teherbírás: 3.5 t/m2



Raktár terület
Összes terület: 400 m

Kiadó terület: 400 m

Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület
Összes terület: 400 m

Kiadó terület: 20 m

Bérleti díj: 6 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Production
Park management team on site
Irodák
Gépkocsi parkoló
Kamionparkoló
Manouvering area
Tömegközlekedés
Shower, locker room
Klíma

Technikai
paraméterek



Water availability
Power supply
Security
Heating system
Fire protection
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