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Általános leírások
Az irodaház a külső Váci úttal párhuzamos utcában található, jó
tömegközlekedési megközelítéssel. Az irodaház, amely egy az 1950-as
évekből származó épületből 2000 után került kialakításra, igényesen
felújított, korszerű felszereltséggel ellátott, légkondicionált. Három
szinten, lifttel, az alagsorban raktár lehetőség.
A közvetlen szomszédságban egy nagy informatikai cég vállalatai,
kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások találhatók.
Megközelítés tömegközlekedéssel is jól megoldott.

Az elektromos, valamint a (szabályozható) hűtés-fűtésre használt
energia mérhető.

Baross KOMPLEX Irodaház 1047 Budapest, IV. (Újpest) Budapest, Baross utca
79-89.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

6.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 2 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

250 m
Minimum kiadó iroda: 165 m
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Tulajdonos

Gölley Mónika
Komplex Központ
Ingatlanhasznoító és
Vagyonkezelő Zrt.
+36 30 747 5320

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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A terület egyben, vagy kisebb részletekben is kiadó.

Lokáció bemutatása
Budapest központjától tömegközlekedéssel fél óra alatt elérhető,
autóval könnyen, gyorsan megközelíthető Irodaház, a külső Váci úttal
párhuzamos Baross utcában.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5817 m

Kiadó iroda : 250 m

Bérelhető irodák : -

2

2

Minimum kiadó iroda : 165 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 96%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 2 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Felszíni parkoló 250 db -

Mélygarázs - -

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1952. január 1.

Felújítás éve: 2002. január 1.

Bérlők: -

Kávézó Vendégparkoló Parkolás a közelben Bevásárlóközpont a közelben
Tároló helyek Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség Parkoló a bérleti dijban

Beléptető rendszer Épületgépészet 2-csöves fan-coil Közösségi tér
Telefonközpont Tűzbiztonsági rendszer Épületfelügyeleti rendszer Tűz és füst érzékelő
Raktár terület Gáz kazános központi fűtési

renszer
Központi fűtés

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Külső ablak takarítás Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció Felszerelt konyha Lift karbantartás Biztonsági szolgálat

Hagyományos felvonó
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