
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / Terrapark C tömb

Általános leírások
Az irodaterületek méretben, elhelyezkedésben és elrendezésben
egyaránt rugalmasan alakíthatóak a speciális bérlői igények szerint.
Sőt, a Terraparkban házon belül kisebb laborok, tesztműhelyek számára
is elkülöníthetőek megfelelő területek. Az irodák műszaki felszereltsége
kielégíti a legkorszerűbb irodai munkahelyekkel szemben támasztott
követelményeket.

Lokáció bemutatása

Terrapark C tömb 2040 Budaörs, Puskás T. u. 14.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9  -  11 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda :

500 m
Minimum kiadó iroda: 150 m
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2040 Budaörs, Puskás T. u. 14.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9  -  11 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

500 m
Minimum kiadó iroda: 150 m

2

2

Tulajdonos

Szilágyi Éva
Terrapark Kft.
+36 23 423 323

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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A budaörsi Terrapark egyszerre biztosít magas színvonalú irodai
munkahelyet és csendes természeti környezetet, ami jobb közérzetet és
nagyobb munkakedvet eredményez. Az irodapark egyik legfőbb előnye
a belvárosi irodaházakkal szemben az alacsonyabb bérleti-és közüzemi
díjak. A fejlett infrastruktúra kiépítése, a kellemes környezeti
elhelyezkedés és az M1-es és M7-es autópályára való közvetlen fel- és
lehajtás mind nagyban hozzájárulnak a budaörsi irodapark
népszerűségéhez.

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 8866 m

Kiadó iroda : 500 m

Bérelhető irodák : 411 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 150 m

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 9  -  11 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 41 db 40 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/Terrapark-C-tomb


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Mélygarázs 178 db 60 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2008. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bank Bár Bicikli tároló Üzletek
Bowling Kávézó Menza Autómosó
ATM Konferencia terem Fitness központ Virágüzlet
Fodrászat Játszóház Orvosi egység Újságos
Vendégparkoló Parkolás a közelben Gyógyszertár Posta
Étterem Bevásárló utca Bevásárlóközpont a közelben Élelmiszerbolt
Utazási iroda Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Szerver szoba Központi fűtés Hangszigetelt 4 csöves fan-coil
Álmennyezet Padlószőnyeg Optikai kábelezés Épületgépészet
Álpadló Beléptető rendszer Tűz és füst érzékelő Raktár terület
Épületfelügyeleti rendszer Telefonközpont Magas minőségű kialakítás Modern telekommunikációs

rendszer
Tűzbiztonsági rendszer Válaszfalak



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Fa ajtók Bukó ablakok PVC ablakok Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás Külső ablak takarítás
Akadálymentesített

Vészhelyzeti energiaellátás Saját generátor

Hagyományos felvonó
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