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ipartelep
99.3 M Ft
Eladó ipartelep, telephely
Szeged, Kiskundorozsma
750 m² alapterületű
1468 m² telekméret
3 épületből áll
450 cm belmagasságú
0 km a településig
0 km az aszfaltútig
3 km az autópályáig
5 km a repülőtérig
7 km a kikötőig
2 km a vasútállomásig
Építés éve: 1992
használt ingatlan
műút mellett
4,5 belmagasság
Szegeden, a dorozsmai úton ipari ingatlan
eladó. Közútról bármikor megközelíthető, nagy
teherbírású betonnal borított fedett tér,
valamint 2x 40 m2 raktár, műhely, iroda stb.
Kiválóan alkalmas ipari tevékenységre,
raktározásra stb.
Az eladásra kínált ingatlan Szegeden, a
dorozsmai úton található. megközelítése szilárd
úton történik, a műútról közvetlen
lecsatlakozással. A telephely bekerített, nagy
utcafronttal, kétoldali bejáróval rendelkezik.
Ipari gép beállásra, kamion rakodásra, a hely ki
van alakítva. Alkalmas ipari tevékenységre,
3X50 A áramfelvételi lehetőség, ivóvíz vételezés
kialakított, gáz a műútról kialakított.
Biztosított épület, kamionnal járható, rakodás
megoldott. Az épületek nagyobb részét bérelik,
a bérletek 1-2 hónapon belül felmondhatók.
Befektetésre kiválóan alkalmas.
További tulajdonságok felsorolása: [750 m² alapterületű] [1468 m² telekméret] [3 épületből áll] [450 cm belmagasságú]
[0 km a településig] [0 km az aszfaltútig] [3 km az autópályáig] [5 km a repülőtérig] [7 km a kikötőig] [2 km a
vasútállomásig] [műanyag nyílászárók] [régi, fa nyílászárók] [ipari nyílászárók] [két szárnyas kapu] [redőny kapu] [fa
anyagú kapu] [ipari kapu] [drótkerítés] [fémlemezes kerítés] [beton padlózatú] [jó állapotú] [közvilágítás van]
[lakossági víz bekötve] [esővízelvezetés van] [hulladékszállítás van] [szelektív hulladékkezelés] [ipari áramellátás van]
[hulladékudvar van] [csatorna telken belül] [gáz telken kívül] [fúrt kút van] [házközponti fűtésű] [radiátoros]
[gázkazán] [széles sávú internet ] [parkolás közterületen] [parkoló udvar] [gépjármű beálló] [fedett parkoló] [végig
aszfalton elérhető] [városi úthálózatról] [buszmegálló közelben] [vasútállomás közelben] [településhez közel] [azonnal
beköltözhető] [Járműipar] [logisztika] [élelmiszeripar] [orvostechnika] [építőipar] [gépipar] [ipari szennyvízkezelés]
[gépjavító műhely] [fedettlen kültéri raktár] [fedett kültéri raktár] [alapanyag raktár] [ipari szagelszívó] [légcserélő
szellőztető] [ipari kapu] [ipari kamerarendszer] [mechanikus védelem] [tűzlépcső, tűzlétra] [videofon]
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