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Általános leírások
A közel 12 hektáros telken található prémium minőségű üzleti park
mintegy 45 ezer négyzetméternyi modern raktárépületet, valamint 8
ezer négyzetméternyi irodaterületet foglal magában hét meglévő
épületben.

A rugalmas megoldásoknak és a piacvezető technikai újításoknak
köszönhetően az Airport City raktárcsarnokai – a 1 200 m2-es “small-
unit” raktár egységektől egészen a több tízezer négyzetméteres
magasraktári szintig – minden komplex igényt kielégítenek. A
földszinten és az 1. emeleten lehet kiszolgáló és szociális helyiségeket
kialakítani, az irodákat pedig a 2. és a 3. emeleten elhelyezni.

Airport City Business Park 2220 Vecsés, Üllői út 807.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

20.000 m
Minimum kiadó raktár: 1.000 m
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2220 Vecsés, Üllői út 807.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár:

20.000 m
Minimum kiadó raktár: 1.000 m
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Tulajdonos

Matesz Benjámin
WING Zrt
+36 70 658 2216
+36 1 451 4974
+36 1 451 4760

Az bérbeadó összes raktára

Területi adatok
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Parkolóhelyek bérlésére az épület mellett kiépített belső parkolóban
nyílik lehetőség.

A speciális raktárigények kielégítésére is alkalmas fejlesztés hűtött,
temperált egységek telepítését is lehetővé teszi. Ingyenes
kamionparkolója és átgondolt közlekedési rendje, rendezett és hatékony
raktárlogisztikát biztosít.

Lokáció bemutatása
Az Airport City Business Park Budapest határánál található: a
repülőtérre vezető út és az Üllői út elágazásához közel, a Liszt Ferenc
repülőtér mindkét termináljától 5 percre, közvetlen kapcsolattal az M0
és az M4 autópályához.

2220 Vecsés, Üllői út 807.

Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 38337 m

Kiadó raktár : 20.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 1000 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 48%
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Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 1,30 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: 6 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - 35 € + Áfa

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/airport-city-business-park


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2008. január 1.

Felújítás éve: 2022. szeptember 1.

Bérlők: -

Park menedzsment Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat
Kamionparkoló Rakodóterület Tömegközlekedés Közvetlen autópálya elérés
Repülőtér közelében Klíma Hűtőház Cross dock
Vegyianyag

Épület neve: 1
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Belmagasság: 11,2 m

Teherbírás: 6,5 t/m2

Raktár terület
Összes terület: 38377 m

Kiadó terület: 20000 m
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Iroda terület
Kiadó terület: 20000 m

Bérleti díj: 9.8 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Park menedzsment
Irodák
Gépkocsi parkoló
Külön irodai bejárat
Kamionparkoló
Rakodóterület
Tömegközlekedés
Közvetlen autópálya elérés
Repülőtér közelében
Klíma
Cross dock

Technikai



paraméterek
Ventillation
Water availability
Fire protection
Security
Sprinkler system
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