
Kezdőlap /  Energiatakarékos irodaházak / Buda Square Irodaház

1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Általános leírások
Az épu ̈let teljes felúj ́táson esett át 2018 folyamán, amely részeként
megújultak a ko ̈zo ̈s használatú lobby teru ̈letek és a liftek, valamint
felúj ́tásra keru ̈lt az épu ̈let gépészeti rendszere és a mélygarázs is.
Az épu ̈let ko ̈zel 17.000 m2 bérbeadható, világos és rugalmasan
osztható irodateru ̈letet k ́nál 6 szinten, amely leheto ̋séget nyújt
egymáshoz kapcsolódó, o ̈sszefu ̈ggo ̋ teru ̈letek kialak ́tására is a szintek
ko ̈zo ̈tt. A bérlo ̋k számára kényelmes parkolási leheto ̋séget nyújt a 2
szintes mélygarázs és a felsz ́ni parkoló, a biztonságról 24 órás
biztonsági szolgálat gondoskodik.

▪ 4 cso ̈ves fan-coil légkondicionálók ▪ Álmennyezet ▪ Nyitható ablakok

Buda Square Irodaház 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12.5  -  15.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 500 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

250 m
Minimum kiadó iroda: 200 m
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1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12.5  -  15.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 500 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

250 m
Minimum kiadó iroda: 200 m
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Tulajdonos

Koó Gergely
Infinity Resolution Kft.
+36 20 222 1212

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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▪ Kártyás belépteto ̋ rendszer ▪ 6 modern lift ▪ 24 órás
recepció/biztonsági szolgálat ▪ Elektromos autó to ̈lto ̋ ▪ Autómosó ▪
ATM ▪ Bankfiók ▪ Önálló cégko ̈zpontok létes ́tésére alkalmas
épu ̈letto ̈mbo ̈k (5 lépcso ̋ház) ▪ Ko ̈nnyu ̋ megko ̈zel ́theto ̋ség gépkocsival
és to ̈megko ̈zlekedéssel ▪ Kitu ̋no ̋ természetes fényviszonyok egyteru ̋ és
cellás irodák kialak ́tása esetén

Lokáció bemutatása
A Buda Square Irodaház Óbudán, a városko ̈zpont ko ̈zelében helyezkedik
el. Az épu ̈let kiváló láthatósággal b ́r és to ̈megko ̈zlekedési eszko ̈zo ̈kkel
is ko ̈nnyen megko ̈zel ́theto ̋. (HÉV: Szentendre vonal, villamos: 17, 19,
41, buszok: 9, 29, 65, 109, 111, 165)

Zöld iroda adatok
A Buda Square Irodaház BREEAM/Very good minősítéssel rendelkezik.
A Buda Square Irodaház Covid-19 Certificate minősítéssel rendlekezik.

Irodaház kategóriája: Energiatakarékos irodaházak

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 17562 m

Kiadó iroda : 250 m

Bérelhető irodák : 247 m , 800 m , 252 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

2

2

2 2 2

Minimum kiadó iroda : 200 m

Közös területi szorzó: 8.9 %

Bérbeadottság: 99%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12.5  -  15.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 500 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/buda-square-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Mélygarázs 26 db 90 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2018. január 1.

Bérlők: Napi.hu ▪ Fővárosi Törvényszék ▪
Lindt ▪ UniCredit Bank Zrt. ▪
Mondriaan ▪ Index ▪ LABA

Bank Bicikli tároló Üzletek Kávézó
Menza Autómosó ATM Kereskedelmi övezet
Konferencia terem Futárszolgálat Fitness központ Orvosi egység
Vendégparkoló Parkolás a közelben Gyógyszertár Étterem
Bevásárló utca Bevásárlóközpont a közelben Tároló helyek Élelmiszerbolt
Utazási iroda Bor üzlet Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Tűzbiztonsági rendszer Épületfelügyeleti rendszer Épületgépészet Szerver szoba
4 csöves fan-coil Zártláncú TV rendszer (CCTV) Közösségi tér Álmennyezet
Magas minőségű kialakítás Beléptető rendszer Padlószőnyeg Modern telekommunikációs

rendszer
Tűz és füst érzékelő Stílusos közös területek Hangszigetelt Válaszfalak
Riasztó Gáz kazános központi fűtési

renszer
Raktár terület



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Nyitható ablakok

Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

24 órás biztonsági szolgálat Recepció Kertészeti szolgáltatás
Akadálymentesített Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás

Lift karbantartás Hó eltakarítás

Saját generátor

Hagyományos felvonó
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