Fejlesztési terület (Budakalász, Kék Duna
utca hrsz. 2919/9)
Budakalász, Kék Duna utca hrsz. 2919/9

Ár

301 500 000 Ft + ÁFA

Telekméret
30 921 m2

Helyrajzi szám
2919/9

Típusa
Fejlesztési terület

Övezeti besorolás
GKSZ-5

Maximális beépíthetőség
25%

Közművek
Víz, szennyvíz, 150 mre elektromos energia
átadó állomás található

Hasznosítási lehetőségek
Ideális logisztikai-, vagy
raktárcsarnok
fejlesztésekre

Kiemelt befektetési érvek
Jó elhelyezkedés az M0ás közelében, frekventált
ipari parkban

Leírás
Budakalász Ipari Park. Közvetlenül a Szentendrei
út mellett fekszik, az M0-tól 1 km-re, könnyen
megközelíthető, személy- és tehergépjárművekkel
is.

Kapcsolat
Károly-Rákóczi Terézia
Ingatlangazdálkodási Manager
Irodai: +36-1-423-2286
Mobil: +36-30-632-1165
E-mail 1: karoly.rakoczi.terezia@cib.hu
E-mail 2: ingatlanertekesites@cib.hu

Sem ez a tájékoztató, sem ennek bármely részlete nem tekinthető hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja. A CIB Csoport
semmiféle anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal ezen információk felhasználása miatt. A tájékoztatóban feltüntetett területek méreteinek
változtatásának jogát fenntartjuk.

Development plot (Budakalász, Kék Duna
utca hrsz. 2919/9)
Budakalász, Kék Duna utca hrsz. 2919/9

Price

301 500 000 HUF + VAT

Plot size
30 921 sqm

Plot number
2919/9

Plot type
Development plot

Max. buildable area
25%

Utilities
Water, sewage, the
energy transform
station is 150 m near

Investment highlights
Utilization possibilities
It has a good location
It is ideal for logictics and near to M0, in a
warehouse developments frequented industrial
park.

Description
Budakalász Industrial Park. The property is located
next to Szentendrei road, 1 km far from M0. It is
easily approachable with car and trucks as well.

Zoning
GKSZ-5

Contact
Terézia Károly-Rákóczi
Asset Manager
Oﬃce phone: +36-1-423-2286
Cell phone: +36-30-632-1165
E-mail 1: karoly.rakoczi.terezia@cib.hu
E-mail 2: ingatlanertekesites@cib.hu

Neither this brochure, nor any of the details contained herein constitute part of a formal offer and all data should be considered for purposes
of marketing information only. CIB Csoport is not responsible for any loss, material or otherwise, resulting from use of this information. Areas
described in this brochure are subject to final measurement.

