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Általános leírások
AZ IRODAHÁZRÓL
Az épületek beosztása
A budaörsi Bright Site Offices 5 irodatömböt foglal magában egy több
hektáros területen, több mint
6.000 m2 bérelhető irodaterülettel
Az épületek pince + földszint + 3 emelet + beépített tetőtér beosztásúak
Minden épület közepén közlekedőmag lifttel, mellette vizesblokkok,
emiatt az egyes szintek is
minimális közös terület kialakításával darabolhatók

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bright Site Offices 2040 Budaörs, Liget u. 1.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

7  -  10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 300 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

5.000 m
Minimum kiadó iroda: 70 m
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2040 Budaörs, Liget u. 1.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

7  -  10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 300 Ft/m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

5.000 m
Minimum kiadó iroda: 70 m
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2

Tulajdonos

Dinuba
+36 70 502 5103

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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- 2.70 m tiszta belmagasság
- Fancoil fűtési/hűtési rendszerek
- Padlóba rejtett kábelcsatornák
- Nyitható ablakok
- Teakonyha, mosdók minden szinten
- Épület méreteihez igazodó korszerű felvonók
- 98 db mélygarázs beállóhely, utcáról közvetlen behajtási lehetőséggel
- 47 db felszíni beállóhely
- Konferencia terem

MEGKÖZELÍTÉS
könnyen, gyorsan minden irányból
Az M1- es és az M7-es autópályáról közvetlen
lehajtás könnyíti a közlekedést; az ingatlan Bécs
felől is kényelmesen elérhető
az M1/M7 autópályák kijáratától 5 percre,
elkerülve a fővárosba vezető út közlekedési
dugóit
Autópályák: M0, M1, M7 – közvetlen lehajtó
Busz: Az M4 metró kelenföldi végállomásától a
40 és 40E jelű buszokkal, valamint saját
üzemeltetésű buszjárat Budapest belvárosából

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 6100 m

Kiadó iroda : 5.000 m

Bérelhető irodák : 20 m , 100 m , 400 m , 60 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 70 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 18%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 7  -  10 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 300 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - 35 € + Áfa

Mélygarázs - 60 € + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/bright-site-offices


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Kiegészítő információk
Építés éve: 2001. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bicikli tároló Kávézó Menza Konferencia terem
Öltöző zuhanyzóval Parkolás a közelben Étterem Bevásárlóközpont a közelben
Zuhanyzó Tömegközlekedési elérhetőség

4 csöves fan-coil 2-csöves fan-coil Padlószőnyeg Tűz és füst érzékelő

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok

Kertészeti szolgáltatás Lift karbantartás Hó eltakarítás

Hagyományos felvonó
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