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Általános leírások
A Szépvölgyi Irodapark a III. kerület szívében, a Rózsadomb lábánál
épült közel 6 hektár nagyságú területen, mely lehetővé teszi, hogy
leendő és meglévő Bérlőinknek elegáns, nagy zöldterületekkel
rendelkező környezetben biztosítsunk irodaterületet. Ügyfeleink
számára belsőépítészeti tervezést, átalakítási munkák teljes körű
kivitelezését és a területek kulcsrakészen történő átadását kínáljuk. A
testreszabott alaprajz és kialakítás lehetővé teszi, hogy az egyedi
igényeket szem előtt tartva, a hasznos területek maximalizálásával
alakítsuk ki az irodaterületeket. Bérlőink kényelmét az Irodapark
területén található számos szolgáltatás –éttermek, bankfiók, fitness
terem, autómosó- együttesen biztosítja.Olyan jó nevű és igényes bérlők
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

11  -  12.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,90 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: -
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választották az Irodaparkot (a teljesség igénye nélkül) mint a: Sanoma
Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Holcim Zrt., Mentor Graphics Kft., AGIS
Fire&Security Kft., Proffesional Publishing Kft., Litehouse Holding Kft.,
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, Sagemcom Kft., Finit-2
Kft., Icon Klinikai Kutató Kft., PRA Kft; Capsys; Medicover; Trinity; Areus;
Elérhető szolgáltatások
Az irodapark területén belül, illetve közvetlen közelében.
• belsőépítészeti tervezés
• kiépítési és átalakítási igények kivitelezése, területek kulcsrakészen
történő átadása
• 24 órás portaszolgálat
• épület management
• épületen belüli raktározási lehetőség
• éttermek és kávézók szabadtéri teraszokkal
• parkosított környezet az épületek között
• fitness terem
• fodrász/szépség szalon
• gyógyszertár
• bankfiók és ATM
• élelmiszerbolt
• zárt parkolóhelyek
• kerékpártároló

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5200 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : 73 m , 115 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : -

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 100%

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 11  -  12.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,90 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 2 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 100 db 80 € + Áfa

Mélygarázs 90 db 100 € + Áfa
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Kiegészítő információk
Építés éve: 2005. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: Apelso Trust, Areus
Információtechnológia Zrt, Cerbona,
Promenade, Szépvölgyi Medical,
Vaya Travel

Bicikli tároló Kávézó Fodrászat Vendégparkoló
Parkolás a közelben Étterem Tároló helyek Utazási iroda
Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Álpadló Sprinkler rendszer Válaszfalak Padlószőnyeg
2-csöves fan-coil Épületgépészet Tűz és füst érzékelő Álmennyezet
4 csöves fan-coil Gáz kazános központi fűtési

renszer
Magas minőségű kialakítás Központi fűtés
Optikai kábelezés

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat Recepció Hó eltakarítás
Biztonsági szolgálat

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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