
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / Kiscelli Irodaház

www.kiscelli.hu

Általános leírások
Környezet
A terület, amelyen az irodaház áll a Kiscelli Múzeum alatt, ősfás
hegyoldalon terül el. Ajánlható mindazoknak, akik a jó levegőjű budai
fás, parkos és ennek ellenére jól megközelíthető irodaházat kedvelik.
Tavasztól őszig az irodaház hátsó, ősfákkal tarkított területén élvezheti
a friss levegőt, tarthat egy rövid szünetet a napi rohanásban.
Önnek és munkatársainak nem kell messzire menni a napi ügyek
intézése miatt. Az Irodaház környezetében található számos bankfiók,
postahivatal, az Eurocenter bevásárlóközpont üzletei, kávézói és mozi-
termei, Stop Shop bevásárlóközpont és számos létesítmény érhető el a
közvetlen környéken.

Kiscelli Irodaház 1034 Budapest, Bécsi út 126-128

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 6 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

640 m
Minimum kiadó iroda: 15 m
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Kiadó iroda:

640 m
Minimum kiadó iroda: 15 m
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Tulajdonos

Ignácz Renáta
Hotava Kft
+36 30 528 3401
+36 1 889 6112

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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Az említett bevásárló központokon felül kiváló kikapcsolódási
lehetőséget biztosít a közelben található Fitness Centrum, valamint a
Császár-Komjádi uszoda és a Lukács fürdő is.

Lokáció bemutatása
Tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt jól megközelíthető a
Kiscelli Irodaház, hiszen a központi fekvése miatt a Bécsi út mind a
Margit híd mind pedig az Árpád híd felől könnyen és gyorsan
megközelíthető. A környező településekkel a 10-es és 11-es út köti
össze

Tömegközlekedés esetében:

17. villamos (Bécsi út / Vörösvári út - Savoya park)

19. villamos (Bécsi út / Vörösvári út - Kelenföldi vasútállomás)

41 villamos (Bécsi út / Vörösvári út - Kamaraerdei Ifjúsági Park)

H5 HÉV (Batthyány tér- Békásmegyer/ Szentendre)

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 4200 m

Kiadó iroda : 640 m

Bérelhető irodák : 60 m , 68 m , 30 m , 110 m , 15 m ,
28 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 85%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 8.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 6 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 65 db 70 €

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2006. október 1.

Bérlők: -

Étterem Bevásárlóközpont a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Szerver szoba Hangszigetelt Telefonközpont Padlószőnyeg
Optikai kábelezés Modern telekommunikációs

rendszer
Közösségi tér Álmennyezet
Központi fűtés Válaszfalak

Gáz kazános központi fűtési
renszer

Épületgépészet IP telefonközpont

Nyitható ablakok Bukó ablakok Egységes ablak rolók

Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Hó eltakarítás 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció Kertészeti szolgáltatás
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