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Általános leírások
A D2 Irodaház a IX. kerület rehabilitált és folyamatosan fejlődő részén,
kiváló közlekedési adottságokkal rendelkező területen épült "A"
kategóriás irodaház. A kellemes környezetet kertépítők által megformált
csendes belső kert és zöld tetőterasz teszi még hangulatosabbá.Az
irodák úgy kerültek kialakításra, hogy igény szerint válaszfalazással
alakíthatók. A belső kialakítás, a padló- és falburkolatok minősége
megfelel az A kategóriás színvonaltól elvárható követelményeknek. A
hűtés-fűtés korszerű, rendkívül kellemes komfortérzetet biztosító
megoldással készül.
Továbbá bérelhető az „A” kategóriás irodaházunk földszintjén található
100 nm-es, kertkapcsolatos impozáns konferenciatermünk (berendezve
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

11  -  14 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

296 m
Minimum kiadó iroda: 296 m
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hangtechnikával, projektorral, dvd lejátszóval, flipchart táblával).
Színházsoros székelrendezéssel 50-60 fő leültethető. A bérleti díj
órabéres.

Lokáció bemutatása
Az irodaház könnyen megközelíthető gépkocsival (belváros 5 perc,
reptér 20 perc, M1/M3/M5/M7 gyorsan megközelíthető) és
tömegközlekedési eszközzel egyaránt (Klinikák metrómegálló M3,
Corvin-negyed 4/6-os villamos, Mester utca 24-es villamos). A
környéken több étterem, kávézó és szépségszalon is működik. Az
irodaház közelében posta és számos bankfiók megtalálható.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1958 m

Kiadó iroda : 296 m

Bérelhető irodák : 296 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 296 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 11  -  14 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók

file:///iroda-berleti-kalkulator/D2-Irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 1 db 55 € + Áfa

Mélygarázs 1 db 80 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 2008. november 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bicikli tároló Konferencia terem Hotel Orvosi egység
Vendégparkoló Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek
Élelmiszerbolt Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Tűz és füst érzékelő Raktár terület Gáz kazános központi fűtési
renszer

Zónás beléptető rendszer
Magas minőségű kialakítás

Szerver szoba Közösségi tér Álmennyezet Padlószőnyeg
Beléptető rendszer Tűzbiztonsági rendszer 4 csöves fan-coil IP telefonközpont
Riasztó Válaszfalak Épületgépészet

Egyéni fogyasztásmérők



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Bukó ablakok Nyitható ablakok

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

Hagyományos felvonó
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