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Általános leírások
Az Ecseri úti Autóker Business Park B kategóriás irodákat kínál akár 35
nm-től olyan bérlőknek, akik a tömegközlekedésről nem szeretnének
lemondani, ugyanakkor nem akarnak parkolási gondokkal küzdeni,
illetve kisebb raktár igényük is van. Területen belül több fajta
irodalehetőség áll bérlőink rendelkezésére, ezek közül a központi iroda
épület kínálja a legnagyobb egybefüggő irodaterületet, szintjei külön
600 m2-esek, közös lépcsőházból nyílnak, kiváló lehetőséget teremtve
arra, hogy leendő bérlőnk a vállalati funkciókat szétválassza épületen
belül.

AUTÓKER Logisztikai Park 35-
650 m2 IRODA kiadó

1097 Budapest, Ecseri út 14-16

Iroda bérleti díj (m  / hó)

7  -  9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,50 € /m /hó + Áfa
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Minimum kiadó iroda: 35 m
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Tulajdonos

Császár Manna
Autóker Holding Zrt.
+36 30 551 9152

Üzenet küldése

Yuval Salomon
Autóker Holding Zrt.

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Szintenként kisebb irodák, egy légterű helyiségek, tárgyalók, konyha és
mosdók kerültek kialakításra, melyek tovább alakíthatóak rugalmasan,
köszönhetően annak, hogy az épület valamennyi oldala körbe ablakos.
Kombinált bérlői igényeket tudunk kielégíteni, köszönhetően az üzleti
park széles körű lehetőségeire. Az Autóker rugalmas feltételekkel kínál
A és B kategóriájú raktárakat 35 m2-től 1300 m2-ig a székház jellegű
iroda épülete mellett, lehetőség van további kisebb irodákat bérelni 35
m2-től, melyeket akár bérlői igényekre is ki tudunk alakítani.
A raktárbázison összesen 160 parkoló áll bérlőink rendelkezésére, a
biciklivel érkezőket kerékpár tároló várja, tömegközlekedéssel az Ecseri
úti metrómegállótól 8 perces sétával érhető el az üzleti park. 
A logisztikai park biztonságát 7/24 órában a Parter Security őrző-védő
cég biztosítja.
Az üzleti park a IX. kerület azon pontján helyezkedik el, ahol nincs
kamionkorlátozás és kiválóak a közlekedési adottságok.

Lokáció bemutatása
A kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező üzleti park Budapest IX.
kerületében az Ecseri és a Gyáli út kereszteződésnél. Leendő bérlőnk
alkalmazottai az Ecseri úti metrómegállótól 10 perc sétával juthatnak el
munkahelyükre, vagy igénybe vehetik a raktárbázist a metrómegállóval
összekötő közvetlen buszjáratot is.
Az autókkal érkezők mind belvárosból, az autópályák felől könnyen
elérik az Ecseri utat, mely valamennyi autópálya (M5, M0, M3, M1, M7)
felöl is gyorsan elérhető.
Közkedvelt logisztikai park olyan vállalatok számára, akik nem csak
élvezni, de kihasználni is tudják a város, az autópályák és a repülőtér
közelségét.

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1500 m

Kiadó iroda : 1.500 m

Bérelhető irodák : 650 m , 35 m , 40 m , 77 m , 630
m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 35 m

Közös területi szorzó: 6.3 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 7  -  9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 160 db 50 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/autoker-logisztikai-park-35-650-m2-iroda-kiado


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2002. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: Ericsson Magyarország Kft., Dmark
Kft, G3 Worldwide Hungary Kft., IKO
Műsorgyártó Magyarország Kft.,
Douglas Parfumeries, Astrasun és
még sokan mások....

Kávézó Tároló helyek Tömegközlekedési elérhetőség

Zónás beléptető rendszer Magas minőségű kialakítás Mechanikai szellőzés Modern telekommunikációs
rendszer

Tűz és füst érzékelő Épületfelügyeleti rendszer Hangszigetelt Gáz kazános központi fűtési
renszer

Álmennyezet Beléptető rendszer Optikai kábelezés Riasztó
Épületgépészet Szerver szoba Közösségi tér Padlószőnyeg
Raktár terület Válaszfalak Központi fűtés Tűzbiztonsági rendszer
2-csöves fan-coil Hang figyelmeztető rendszer Stílusos közös területek



Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Egyéni fogyasztásmérők

PVC ablakok Nyitható ablakok Egységes ablak rolók

24 órás biztonsági szolgálat Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás Akadálymentesített
Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Biztonsági szolgálat Lift karbantartás

További tápellátás generátorról Saját generátor Vészhelyzeti energiaellátás

Hagyományos felvonó
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