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Általános leírások
New Work Serviced Offices a Property Systems új ágazataként frissen
felújított, azonnal költözhető szolgáltatott irodákat kínál. Teljes körű
szolgáltatásait mindvégig a kis és közepes méretű cégek igényeit szem
előtt tartva alakították ki. Az Ön és akár 120 munkatársa kényelmét
szolgálják testre szabott és teljes rugalmasságot biztosító szerződési
feltételeink is, ezáltal megkímélve Önt az üzemeltetéssel járó
adminisztratív feladatoktól és a kezdeti beruházástól.

A Budaörs Business Center egy idén felújított irodaház, mely csendes

Budaörs Business Center
Terrapark

2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 5.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

18 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: 15 m2

2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 5.

Iroda bérleti díj (munkaállomás/ hó)

230.00
€/munkaállomás/hó +
Áfa

Szabad munkaállomások

90 munkaállomás

Tulajdonos

Sütő Éva
NEW WORK Offices
+36 70 701 3906
+36 70 701 3906

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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környéken, zöldövezet közvetlen közelében, csupán pár percre
Budapesttől található. Kiváló elhelyezkedésének köszönhetően könnyen
megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel. Az épület körül
ingyenes a parkolás, továbbá biztosított a lehetőség a házon belüli
parkolásra és raktártér bérlésre is a mélygarázsunkban. Az
irodakomplexum környezetében található több étterem, kávézó és
sportlétesítmény is. Az éjjel-nappal hozzáférhető irodák, cége és Ön
biztonságát őrszolgálat és kamerarendszer is garantálja.

A privát irodákhoz, saját recepciós szolgáltatásokat, tárgyaló termet,
internet szolgáltatást, teljes körű üzemeltetést, műszaki karbantartást,
takarítást, újonnan bútorozott és teljesen felszerelt konyhát biztosítunk.

További szolgáltatásaink:

Opcionálisan teljesen berendezett irodák
Üzleti internet kapcsolat, optikai bérelt vonal
Aszisztencia
Tárgyaló terem (8 fős)
Kiváló minőségű beépített bútor a közös konyhában, beépített
konyhagépekkel
Mágneskártyás beléptető rendszer az irodaegységekbe
Biztonsági kamera rendszer
4 körös fancoil rendszer hűtés-fűtés irodánként külön szabályozható
Minden irodában nyitható ablakok
Modern és nagy sebességű lift
Étterem és fitness terem a komplexumban
Alaprajz módosításának lehetősége
Belsőépítészeti tanácsadás
Concierge szolgáltatások
Klub kártya
Extra szolgáltatás: bútorozás, üzleti cím, adminisztráció
Rugalmas bérleti időtartam illetve kondíciók
Nyitási kedvezmény

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1462 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : 41 m , 183 m , 53 m , 116 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Lokáció bemutatása
A Budaörsön található Budaörs Business Center Terrapark kiváló
elhelyezkedéssel rendelkezik. A fővárosból autóval mindössze percek
alatt elérhető, de tömegközlekedéssel szintén gyorsan és könnyedén
megközelíthető. Az épületet a sűrű közúthálózat, az M1-es és M7-es
autópályák közelsége még vonzóbbá teszi. A Business Center
környezetére a fejlett infrastruktúra mellett a csendes, zöld övezet
jellemző. Az irodapark területén vagy környezetében számos étterem,
kávézó, sportlétesítmény és bevásárlóközpont található. A Terrapark
teljes területén őrszolgálat garantálja az irodaházak biztonságát.

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - 145 €

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2015. november 1.

Bérlők: -

Kávézó Menza ATM Kereskedelmi övezet
Konferencia terem Fitness központ Vendégparkoló Parkolás a közelben
Posta Étterem Bevásárlóközpont a közelben Tároló helyek
Wellness központ Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Beléptető rendszer Szerver szoba 4 csöves fan-coil Padlószőnyeg
Raktár terület Válaszfalak Tűzbiztonsági rendszer Zónás beléptető rendszer
Hangszigetelt Riasztó Álmennyezet Zártláncú TV rendszer (CCTV)
Közösségi tér Magas minőségű kialakítás

Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Felszerelt konyha Recepció

Nagysebességű felvonó


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Budaörs Business Center Terrapark
	Necessary Cookies
	Analytics
	Általános leírások

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Területi adatok
	Pénzügyi adatok
	Parkolók
	Lokáció bemutatása
	Kiegészítő információk
	Szolgáltatások
	Technikai adatok
	Technikai paraméterek
	Nyílás zárók
	Épület nyújtotta szolgáltatások


	Your choice regarding cookies on this site
	Lift



