
BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG!

A munkásszálló kiváló befektetés,így ez az ingatlan is gyors megtérülést
hozhat, hiszen jelenleg is ÁLLANDÓ bérlők vannak hosszú távon.

Az ingatlan az M1-es autópálya Tatabánya-Óvárosi lehajtója és az 1-es
autóút közelében helyezkedik el. Egy 4 emeletes épületet-mely szintenként
800 m2, összesen 3200 m2 alapterületű-és a hozzá tartozó bekerített udvart
foglalja magában. Az épület liftes és lépcsős közlekedéssel is rendelkezik. 
Átalakítása,korszerűsítése,modernizálása 2019-ben történt meg,a víz és
elektromos vezetékeket újrahúzták, bővítették. A földszint, 2.és 3.
emeleteken szintenként 25 szobát, azaz 75 szobát alakítottak ki, melyek
mindegyike 2-4 fő lakhatására alkalmasak, mindennel felszereltek.
Külön női és férfi, közös fürdők lettek kialakítva 6-6 tusolóval,6-6 wc-vel,6-6
mosdóval,valamint mindkét fürdőben 2-2 mosógéppel mindegyik emeleten.
Az 1. emeletet, ahol 30 irodahelyiség van, teljes egészében közszolgáltató
bérli.
Fűtése a városi távhőről megoldott, egyedi méréssel. Mindenhol
energiatakarékos égők vannak, mozgásérzékelők, kamerarendszer
monitorral, recepció portaszolgálattal, valamint minden szobában wifi
hozzáférés biztosított. 
A bekerített udvarban külön bejáratú, őrzött parkolója van.
Az ingatlan más célra is alkalmas, irodaházként, lakások külön-külön
bérbeadására, nagyobb méretű luxuslakások kialakítására, esetleg panzió
jelleggel is működtethető.
Jellemzői:
Szintek: ( földszint+3 emelet )  800 m2 -es, azaz összesen 3.200 m2.
Belső közlekedése zárt lépcsőházzal és személyszállító lifttel megoldott.
Fűtése a városi távhő-szolgáltató részéről egyedi hőmennyiség-méréssel
 biztosított.
Az egész épületben wifi hálózat került kialakításra.
A műszaki felújítások általában szintenként, de folyamatosan történtek.
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!
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