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Általános leírások
Az Alfa Ingatlancsoport 3 egybefüggő épületből álló fejlesztése az Alfa
Csányi Office, Budapest egyik legfrekventáltabb körzetében a Váci út
szomszédságában található. Az Irodaház Újpest központjának
közelsége miatt kiemelkedően jó közlekedési adottságokat biztosít,
mind a tömegközlekedést igénybe vevők, mind pedig a gépkocsival
érkezők számára.
Az irodaház, két teljesen új szárnnyal rendelkezik, melyekben kiváló
természetes fénnyel megvilágított, világos irodahelyiségek kerültek
kialakításra, a kis területektől (10 m2) egészen a nagyobb egybefüggő
területekig (40-60-80-150 m2 teljes folyosó és teljes szint) amelyek az
ügyfél igényei szerint alakíthatók.

Alfa Csányi Office 1043 Budapest, Csányi L. u. 34.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

5  -  7 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 980 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.724 m
Minimum kiadó iroda: 4 m
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Tulajdonos

Almer János
Alfa Ingatlancsoport
+36 70 372 1917
+36 70 372 1917

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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A pincében, illetve a földszinten található raktáregységekhez
tehergépkocsi bejárat, teherlift, valamint rámpa került kialakításra a
rakodás megkönnyítése céljából. A területen lehetőség van fedett
parkolóhelyek bérlésére is.

Lokáció bemutatása
BKV csatlakozások:
Metró vonal: 3
Busz: 30, 104, 120, 196
Villamos: 12, 14, 
Távolsági buszjáratok

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2680 m

Kiadó iroda : 1.724 m

Bérelhető irodák :

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 4 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 5  -  7 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 980 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: -

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 30 db -

Mélygarázs - -
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Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: - KONE Felvonó Kft. - K&H
Csoportszolgáltató Kft. - Balázs Diák
Taneszközforgalmazó Kft. - Procont
Plusz Reklámajándék Kft.
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