
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / DBH Serviced Office Buda Square

Általános leírások
A tradicionális irodaházakkal ellentétben, ahol az irodabérleti díj és az
üzemeltetési költség az irodabérlés során felmerülő költségeknek
csupán kisebb hányadát fedezi, szolgáltatási modellünkkel az
irodabérletet komplex és flexibilis szolgáltatáscsomagban kínáljuk,
mely által jelentős mértékben takaríthat meg időt, pénzt és kizárólag a
saját munkájára fókuszálhat.

A DBH Serviced Office Buda Square az alábbi szolgáltatásokat
biztosítja:

DBH Serviced Office Buda
Square

1036 Budapest, Lajos utca 48-66

Iroda bérleti díj (m  / hó)

36  -  57 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó iroda :

2.851 m
Minimum kiadó iroda: 14 m
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1036 Budapest, Lajos utca 48-66

Iroda bérleti díj (m  / hó)

36  -  57 €/m  + Áfa

2

2

Kiadó iroda:

2.851 m
Minimum kiadó iroda: 14 m

2

2

Tulajdonos

Nagy Alexandra
Serviced Office Kft.
+36 30 540 8609
+36 1 464 9600
+36 1 501 6700

Üzenet küldése

Standavári Márk
Serviced Office Kft.
+36 30 530 3770
+36 1 464 9600
+36 1 501 6700

Üzenet küldése

Tibay Zsófia
Serviced Office Kft.
+36 30 990 1354
+36 1 464 9600
+36 1 501 6700
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* Teljesen felszerelt, bebútorozott, igény szerint kialakítható
munkaállomások, exkluzív környezetben, „A” kategóriás irodaházban

* Recepciós és titkári szolgáltatás: a recepción magasan képzett,
tapasztalattal rendelkező, idegen nyelven is beszélő kollégák állnak
rendelkezésére, hogy ne legyen gondja az adminisztrációval (telefonok
fogadása, posta kezelése, faxok küldése és fogadása, stb.)

* Hozzáférés a szélessávú internethálózatunkhoz

* Egyedi elektronikus biztonsági rendszer

* Hozzáférés technikai eszközökkel felszerelt, akár 1 órára is igénybe
vehető tárgyalótermeinkhez

* Közös helyiségek használata (business lounge, teakonyha, stb.)

* Napi takarítás

További előnyök a hagyományos irodaházakkal szemben:

* Nincs hosszú távú elkötelezettség: néhány hónaptól akár több évig
tartó bérleti jogviszonyra vonatkozó szerződést is köthet; ez jelentős
rugalmasságot biztosít cégének az üzletvitelében.

* Lehetőség terjeszkedésre vagy leépítésre: ha bővül az alkalmazottak
száma, bármikor bővítheti irodájának méretét, míg felesleges
irodaterület esetén a meglévőt kisebbre is cserélheti.

* Nincs szüksége jelentős tőkebefektetésre, hiszen a teljesen
bebútorozott és kompletten felszerelt irodába azonnal beköltözhet.

* Áttekinthető költségek a bérlet teljes időtartamára.

* Cégünk az Alliance Business Centers Network (ABCN) szövetség
tagja, így ügyfeleinknek hozzáférést biztosítunk a hálózat világszerte

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Flórián tér környéke, Kolosy tér
környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 3354 m

Kiadó iroda : 2.851 m

Bérelhető irodák : -

2
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Minimum kiadó iroda : 14 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 15%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 36  -  57 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

2
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Szolgáltatások

található több mint 600 business centeréhez.

Zöld iroda adatok
BREEM

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 10 db 120 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 1991. január 1.

Felújítás éve: 2018. június 1.

Bérlők: -

Bank Bár Bicikli tároló Üzletek
Bowling Business Club Kávézó ATM
Mozi Kereskedelmi övezet Konferencia terem Futárszolgálat
Fitness központ Virágüzlet Fodrászat Hotel
Mosoda Öltöző zuhanyzóval Orvosi egység Újságos
Vendégparkoló Parkolás a közelben Gyógyszertár Posta
Étterem Bevásárló utca Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó
Tároló helyek Élelmiszerbolt Uszoda Utazási iroda
Wellness központ Bor üzlet Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség
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Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Benzinkút Önkormányzat Múzeum Iskola

Beléptető rendszer Épületgépészet Hang figyelmeztető rendszer 4 csöves fan-coil
Szerver szoba Stílusos közös területek Közösségi tér Padlószőnyeg
Álmennyezet Optikai kábelezés Magas minőségű kialakítás Zónás beléptető rendszer
Modern telekommunikációs
rendszer

Riasztó Épületfelügyeleti rendszer Hangszigetelt
Gáz kazános központi fűtési
renszer

Válaszfalak Tűzbiztonsági rendszer
Mechanikai szellőzés Tűz és füst érzékelő

Raktár terület Zártláncú TV rendszer (CCTV) Távhő

Fa ajtók Alumínium ablakok Bukó ablakok Egységes ablak rolók
Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Lift karbantartás Akadálymentesített
24 órás biztonsági szolgálat Ingatlan adminisztráció és

menedzsment
Recepció Kertészeti szolgáltatás
Hó eltakarítás Felszerelt konyha

UPS

Nagysebességű felvonó
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