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Általános leírások
3, irodából álló, önálló egység, egy "titkársággal, teakonyhával, és
mosdó helyiséggel. Ablakklímával felszerelt, az egész egységben
kellemes munkavégzést biztosít. Önálló, almérővel felszerelt ( villany,
víz,)a gáz egy másik irodával közösen mért, de igény esetén
leválasztható.
Az iroda egység a második emeleten található, és első évben 3.5 Euró/
m2 + ÁFA a bérleti díj.

Lokáció bemutatása

PAGDI Irodaház 1044 Budapest, Kisfaludy u. 13

Iroda bérleti díj (m  / hó)

3  -  7 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -
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Kiadó iroda :

330 m
Minimum kiadó iroda: 9 m
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1044 Budapest, Kisfaludy u. 13

Iroda bérleti díj (m  / hó)

3  -  7 €/m  + Áfa

2
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Kiadó iroda:

330 m
Minimum kiadó iroda: 9 m
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Tulajdonos

PAGDI KFt
+36 70 312 1232

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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Az iroda a Bp. IV. Perényi Zs. u 10.sz alatt található, ami a Váci út és
Megyeri út sarkánál van. Csendes nyugodt környék. Igény esetén a
belső udvarban parkolóhely bérlésére van lehetőség. Költség vállalás
esetén recepció szolgálat megoldható.

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1100 m

Kiadó iroda : 330 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 9 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 70%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 3  -  7 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2010. december 1.

Bérlők: Hellermann Tyton Kft, Eurovill Profi
Kft, Salco Kft Digitál Pro Bt Évtizedek
óta bérlőink.

ATM Vendégparkoló Parkolás a közelben Étterem
Bevásárlóközpont a közelben Tároló helyek Élelmiszerbolt Benzinkút

Hangszigetelt Modern telekommunikációs
rendszer

Álmennyezet Padlószőnyeg
Központi fűtés Szerver szoba

Épületgépészet Raktár terület Válaszfalak Magas minőségű kialakítás

Egyéni fogyasztásmérők

Fa ajtók Nyitható ablakok Bukó ablakok

Felszerelt konyha
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