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Általános leírások
A MetLog Alba Iszkaszentgyörgy városhatárától kb. 5 kilométerre, a 8-
as számú főút mellett található. A terület a 8-as számú főúton és a 81-
es főút felől, illetve Székesfehérvárból menetrendszeri buszjárattal is
megközelíthető. A körbekerített területen két, egyenként 5200
négyzetméteres, egylégterű, oszloptartós csarnok található, melyekben
raktározási lehetőséget és kapcsolódó logisztikai szolgáltatást nyújtunk
ügyfeleinknek. A csarnokokban igény szerint galériázott irodaszint is
kialakítható, 100 négyzetméternyi területen. Az építmények
belmagassága 7-7,4 méter, a padló terhelhetősége 5 tonna/nm, ezen
kívül az épületek 8-8 darab dokkoló kapuval rendelkeznek. Az ingatlan
közüzemi vízzel, elektromos árammal, vezetékes gázzal,
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Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,60 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

Kiadva
Minimum kiadó raktár: -
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szennyvízcsatorna hálózattal és kiépített tűzivíz rendszerrel vannak
ellátva.

Jelenleg az ingatlan 100%-ban bérbeadva, azonban eladásra kínáljuk.
Területi adatok

Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 10100 m

Kiadó raktár : Kiadva

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : -

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 100%

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,60 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Épületek

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Töltőállomás Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat
Kamionparkoló Zuhanyzó, öltöző Klíma Cross dock

Épület neve:
Raktár

Raktár terület
Összes terület: 10000 m

Bérleti díj: 3.9 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület
Összes terület: 600 m

Bérleti díj: 3.9 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Power supply
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