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Általános leírások
Az AIRPORT CITY vonzerôt jelent azon logisztikai cégeknek, valamint a
kereskedelem területén tevékenykedô hazai és nemzetközi
vállalatoknak, akik számára egyaránt fontos a Ferihegyi repülôtér
közelsége és a centrum könnyű elérhetôsége.
A logisztikai park a repülôtérre vezetô út és az Üllôi út elágazásához
közel fekszik, 5 percre a Ferihegyi repülôtértôl, valamint az M0-ás
autópálya közvetlen közelében.
A legkorszerűbb igényeket kielégítô 9 épületbôl álló komplexum több
fázisban kerül megvalósításra. Az épületek mindegyikében a bérlôi
igényeknek megfelelôen a raktározási funkción felül irodák
kialakítására is lehetôség nyílik.

Airport City Logistic Park 2220 Vecsés, Üllői street 807.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,15 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

3.000 m
Minimum kiadó iroda: 140 m
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Tulajdonos

Benjámin Matesz
WING Zrt.
+36 70 658 2216
+36 20 395 0040

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Az elsô fázisban megvalósításra került C épület még az első bérlők
beköltözése után még 3550 m2 bérelhetô raktár területtel rendelkezik.A
második fázis (D épület) 2009 januárjában került átadásra,újabb
9300m2 bérelhető területet kínálva az érdeklődőknek.
A földszinten és az 1. emeleten a lépcsôház mellett kb. 100 m2-en van
lehetôség kiszolgáló helyiségek kialakítására (porta, öltözô, zuhanyzó,
wc stb.), a légkondicionált irodák a 2. és 3. emeleten helyezhetôek el. A
11,4 m-es belmagassággal rendelkezô, 6,5 t padlóterheléssel kialakított
igény szerint osztható raktárhelységek lehetôvé teszik leendô bérlôink
számára a leghatékonyabb üzletmenetet.
Az Airprot City Logisztikai Parkban 2008 december 15.én nyitott meg az
1.sz Reptéri Vámhivatal irodája, mely hétköznap 8.00-18.00 teljeskörű
vámszolgáltatást nyújt az ügyfelek részére.
Az Airport City irodáiban dolgozók számára igény szerinti parkolóhely
áll rendelkezésre.

Lokáció bemutatása
Busz: 193, gyors 193, reptér-buszjárat, Budapest-Vecsés helyközi
buszjárat
Villamos: 50
Vonat: Nyugati pu.-tól

Zöld iroda adatok
Az AIRPORT CITY vonzerőt jelent azon logisztikai cégeknek, valamint a
kereskedelem területén tevékenykedő hazai és nemzetközi
vállalatoknak, melyek számára egyaránt fontos a Ferihegyi repülőtér
közelsége és a centrum könnyű elérhetősége.

Az összesen 72.000 m2 fejleszthető területtel rendelkező, jelenleg 6
épület - ”C”, ”D”, ”E”, ”F”, "G", "H" - működik, melyből legutóbbi "E" és "F"
épületegyüttesünket 2019 április elején adtuk át.

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 8004 m

Kiadó iroda : 3.000 m

Bérelhető irodák : 170 m , 140 m , 180 m , 235 m ,
369 m , 399 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 140 m

Közös területi szorzó: 9.27 %

Bérbeadottság: 63%
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 3,15 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 150 db 30 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/Airport-City-Logistic-Park


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Az Airport City Logisztikai Parkban 2008 végén nyitott meg az 1. sz
Reptéri Vámhivatal irodája, mely hétköznap 8.00-18.00 teljeskörű
vámszolgáltatást nyújt az ügyfelek részére.

RAKTÁRAK: A fejlesztés sajátossága a könnyen formázható,
ügyfélbarát műszaki felszereltségnek köszönhetően az Airport City
logisztikai park fejlesztési sajátossága, hogy 600 m2-től több tízezer
m2-es raktárcsarnokai minden komplex igényt kielégítenek, melyek
akár speciális raktárigények kielégítésére hűtött, temperált egységek és
veszélyes áruk fogadására is alkalmas modulok telepítését is lehetővé
teszik. A 11,4 m-es belmagassággal rendelkező, 6,5 t padlóterheléssel
kialakított igény szerinti ipari kapuszámmal, cross-docking és
raktárfelosztási lehetőséggel hatékony üzletmenetet biztosítunk
bérlőink számára.

IRODÁK ÉS KISZOLGÁLÓHELYISÉGEK: a légkondicionált irodák a 2. és
3. emeleten találhatóak, kiszolgálóhelyiségek (porta, öltöző, zuhanyzó,
wc stb.) kialakítására a földszinten és 1. emeleten van lehetőség

PARKOLÓ: gépjármű és kamionparkoló a park területén

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2008. január 1.

Felújítás éve: 2018. január 1.

Bérlők: Kühne+Nagel Kft. UPS SCS
Panalpina Kft. Trilak Benteler Jas
Szerelvénybolt Booklog Kft.

Parkolás a közelben Étterem Tároló helyek Tömegközlekedési elérhetőség
Benzinkút

Padlószőnyeg Beléptető rendszer Tűz és füst érzékelő Raktár terület
Válaszfalak Sprinkler rendszer



Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok

Hó eltakarítás Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Hagyományos felvonó
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