
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / Merkúr Palota

1065 Budapest, Nagymező u. 54-56.  1093 Budapest, Közraktár u. 30.

Általános leírások
A Nagymező utcai épület nagy történelmi jelentőséggel bír. Budapest
első távbeszélő központjának építését 1903-ban fejezték be, ma már
műemléki védelem alatt áll. Az épület az elkészültét követően nagyrészt
megtartotta eredeti állapotát. Az eredeti elemek közül a lépcsőházak
(Nagymező és Hajós utcai szárny), a második emeleti eredeti
hatszögletű üvegelemekből álló fal, a harmadik emeleti oszlopos terem
és a nagy terem (régen kapcsolóterem) a leglátványosabbak, leginkább
reprezentatívak. 

Az épület teljes műemléki rekonstrukciója befejeződött. Az épület
gyalogos passzázsa közvetlen kapcsolatot létesít a Hajós és a

Merkúr Palota 1065 Budapest, Nagymező u. 54-56

Iroda bérleti díj (m  / hó)

13.9  -  14.9 €/m  + Áfa

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

1.432 m
Minimum kiadó iroda: 265 m
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1065 Budapest, Nagymező u. 54-56

Iroda bérleti díj (m  / hó)

13.9  -  14.9 €/m  + Áfa

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

1.432 m
Minimum kiadó iroda: 265 m
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Tulajdonos

Bögi Bálint
GAMMA Properties
Kft.
+36 30 346 7453
+36 1 382 7560

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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Nagymező utcák között.

A Merkúr Palotában található különböző méretű „A” kategóriás
irodákon kívül, földszinti üzlethelységek és tetőtéri luxus apartmanok is
bérbeadók. Az egyes területek a bérlői igények figyelembevételével
kerülhetnek kialakításra.

Jelenleg kiadó 265 m2 újonnan kialakított - bérlői igények
függvényében rugalmasan kialakítható, modern loft sítílusú
irodaterület.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 7000 m

Kiadó iroda : 1.432 m

Bérelhető irodák : 177 m , 293 m , 260 m , 702 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 265 m

Közös területi szorzó: 7.25 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 13.9  -  14.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 36 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 10 db -

Mélygarázs 4 db 130 €

Kiegészítő információk
Építés éve: 1903. január 1.

Felújítás éve: 2007. január 1.

Bérlők: Magyar Telekom, Prezi , Apacuka

Bicikli tároló Kereskedelmi övezet Posta Bevásárlóközpont a közelben

Raktár terület 4 csöves fan-coil Épületgépészet Tűz és füst érzékelő
Zártláncú TV rendszer (CCTV) Álpadló Stílusos közös területek

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok



Lift

Biztonsági szolgálat Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

24 órás biztonsági szolgálat Recepció Lift karbantartás Külső ablak takarítás

Hagyományos felvonó
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