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Általános leírások
Környezet
A Mozsár Trade Center Budapest VI. kerületének központi részén, az
Andrássy út, a Nagymező utca és a Jókai tér közvetlen közelében
található. A környék Budapest színházi és kulturális életének központja.

Az Oktogon, az Andrássy út , a Nagykörút, a Nagymező utca és a
Nyugati-pályaudvar közelsége révén Budapest minden pontjáról jól
megközelíthető. A fontosabb közlekedési eszközöktől  a földalatti
vasúttól, az autóbusztól, a villamostól és a trolibusztól  1 perces sétával
elérhető az épület, de a Nyugati-tér, a Nyugati pályaudvar és a Westend
City Center is csak egy villamos megállóra van. A Mozsár utca
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környezetében a kerület új rendezési terve szerint rendkívül dinamikus
fejlődés várható, aminek egy lépcsőfoka lehet a Mozsár Trade Center
modern épülete.

A közelben minden olyan szolgáltatás megtalálható, mely egy igazi
nagyvárosi környezettől elvárható.

Az épület
Az épület modern, hétszintes, háromszintes mélygarázzsal. A
földszinten 265 m2, míg az emeleteken 370 m2 nettó alapterületű
irodahelyiségek kialakítására alkalmas területek találhatóak. Az épület
központjában lévő fedett átrium az első szint feletti belső kerttel és a
falakon elhelyezett virágokkal természetes környezetet és kellemes
légkört biztosít az irodákban dolgozók részére. 

Az épület alatti mélygarázsban 47 db gépkocsi parkolása biztosított,
mely a belváros zsúfoltságát és a parkolási nehézségeket ismerve
jelentősen hozzájárul az épület jó megközelíthetőségéhez és az itt
dolgozók kényelméhez.

Irodák
Kiadó iroda: 2719 m2 (2017. június 01-től)
A belső kialakítás, a padló- és falburkolatok minősége, az alkalmazott
berendezési és felszerelési tárgyak mindenben megfelelnek az A
kategóriás színvonaltól elvárható követelményeknek. A bérlemények
alaprajzai a bérlők igényeinek megfelelően, rugalmasan alakíthatóak. A
mellékhelyiségek minden emeleti szinten két bérlemény egymástól
független kialakítását teszik lehetővé. A hűtés-fűtés korszerű, rendkívül
kellemes komfortérzetet biztosító megoldással készül. A helyiségek
szellőztetése mesterségesen, és a nyitható ablakok segítségével
természetesen is biztosított. Az irodaterületekben az elektromos,
számítógépes és kommunikációs hálózat számára álpadlót építettek.

+36 1 877 1000
+36 1 877 1040

Üzenet küldése

Az ügynök összes irodaháza

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2719 m

Kiadó iroda : 241 m

Bérelhető irodák : 241 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 241 m

Közös területi szorzó: 7.9 %

Bérbeadottság: -
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 13.5  -  15.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 200 Ft/m /hó + Áfa

2

2

file:///cegek/-/eston-international-kft
file:///ceg/eston-international-kft/irodahazak


Szolgáltatások

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 47 db 130 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 2005. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: BÁV Faktor Pénzügyi Zrt. Hiya
Hungary Kft. KERTÉSZ ÉS TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA Pensum Group
Szolgáltató Nyrt. PMX Consulting
Kft. HUMVO Nonprofit Zrt. UX studio
Zrt.

Bár Kávézó Öltöző zuhanyzóval Gyógyszertár
Bevásárlóközpont a közelben Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség
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Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

2-csöves fan-coil Telefonközpont Optikai kábelezés Épületgépészet
Álpadló Tűz és füst érzékelő Épületfelügyeleti rendszer Álmennyezet
Tűzbiztonsági rendszer Modern telekommunikációs

rendszer
Szerver szoba Zónás beléptető rendszer
Raktár terület Padlószőnyeg

Sprinkler rendszer

Mérő órák

Nyitható ablakok

Kertészeti szolgáltatás 24 órás biztonsági szolgálat Lift karbantartás Recepció

Hagyományos felvonó
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