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Általános leírások
Törökbálinton, a GL. Outlet területén raktározásra és webáruházak
működtetésére is alkalmas helységek kiadók, már 289m2-től , rugalmas
kondíciókkal.
M0 autópályáról könnyen megközelíthető.
Bérelhető raktárak méretei: 61m2; 289m2; 295m2; 356m2; 444m2;
530m2; 750m2;

- Kiváló megközelítés (M0-M1-M7)
- 24 órás biztonsági szolgálat, kamerarendszer,

G.L.Outlet_RAKTÁR 2045 Törökbálint, Kinizsi Pál utca 29

Raktár bérleti díj (m  / hó)

4.8  -  5.8 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,65 € /m /hó
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Kiadó raktár :

6.000 m
Minimum kiadó raktár: 186 m
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Tulajdonos

G.L.Outlet Kft
+36 30 630 2698

Üzenet küldése

Területi adatok
Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak
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Lokáció bemutatása
Az ingatlan rendkívül kedvező helyen, az M0 autópálya mentén
található, Budapest legjelentősebb közlekedési csomópontjának, az M1-
M7 és az M0 autópályák elágazásának közvetlen közelében.
A telek saját kijárattal rendelkezik az M0 körgyűrűre és kiválóan látható
az autópályáról is. A kiemelkedő lokációnak köszönhetően gyorsan és
súlykorlátozás nélkül megközelíthető az autópályáról.

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 16700 m

Kiadó raktár : 6.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 186 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 4.8  -  5.8 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,65 € /m /hó

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/GLOutlet_RAKTAR


Szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: 2004. december 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat Kamionparkoló
Tömegközlekedés Közvetlen autópálya elérés Klíma
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