
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / SAS 16 Irodák

Általános leírások
Az Iroda Pesten, a belváros szívében, az V. kerület Sas u. 16. szám alatt
található a Szabadság tér és az Erzsébet tér között, egy ódon stílusú
épület 1. , 2. illetve 3. szintjét betöltő rész. Az épület közvetlen
szomszédságában számos neves intézmény és vendéglátó egység
található. Pár percnyi távolságra megtalálható szinte minden bank
képviselete vagy központja. Rendkívül jó elhelyezkedése lehetővé teszi,
hogy gyalogosan is elérhető több metróállomás is. A felújításunknak
köszönhetően rendkívül igényes, minden kívánságot kielégítő, extra
szolgáltatásokat is nyújtó lehetőség azok számára, akik nem kívánnak
Irodaházba beköltözni.
Parkolásra az utcán, illetve a közeli parkolóházakban van lehetőség. 

SAS 16 Irodák 1055 Budapest, Sas u. 16

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.000 m
Minimum kiadó iroda: 326 m
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Tulajdonos

Puska Boglárka
Logistica Hungary Kft.
+36 30 223 8807
+36 30 223 8807

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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A földszinti egységben egy nívós ruházati üzlethelyiség került
kialakításra, az 1., 2., 3. szinten Irodaegységek kerültek kialakításra
melyek szintenként kerülnek bérbeadásra.

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1000 m

Kiadó iroda : 1.000 m

Bérelhető irodák : 338 m , 326 m , 329 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 326 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 0%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 6 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/sas-16-irodak


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Bank Bár Bicikli tároló Üzletek
Kávézó ATM Kereskedelmi övezet Fitness központ
Virágüzlet Orvosi egység Parkolás a közelben Gyógyszertár
Étterem Bevásárló utca Élelmiszerbolt Tömegközlekedési elérhetőség

Magas minőségű kialakítás Válaszfalak Álmennyezet Riasztó
2-csöves fan-coil Hangszigetelt Gáz kazános központi fűtési

renszer
Padlószőnyeg

Mérő órák

Fa ajtók Nyitható ablakok

Felszerelt konyha Hó eltakarítás
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