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Általános leírások
Műemléki védettség alatt állló épület. Épült 1882-ben. Az építettő Stern
Ignácz textilnagykereskedő volt. A földszinten üzletek, az emeleteken
lakások voltak. Több ismert budapesti vállalkozás székhelye volt, így a
Wolfner és Singer Nyomda, Ford autó márkaképviselet, de a 20 -as
években amerikai konzulátus is működött itt. 1952-től kizárólag
irodaház. 1984-1986 között teljeskörű renoválásra került sor. 1995-
2005 között a belső informatikai és egyéb rendszerek modernizálása és
a léghűtés kiterjesztése történt. Folyamatos a karbantartás.

Stern Palota 1061 Budapest, Andrássy út 10

Iroda bérleti díj (m  / hó)

14 €/m  + Áfa

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

120 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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Tulajdonos

Horányi
Zsuzsanna
Komplex Központ
Ingatlanhasznoító és
Vagyonkezelő Zrt.
+36 30 560 7295

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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Lokáció bemutatása
A irodaház közhasznú járművekkel jól megközelíthető: busz, kis
földalatti. Parkolási lehetőség a környező parkolóházakban és
udvarokban: Szent István tér. Ó utca stb.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 3600 m

Kiadó iroda : 120 m

Bérelhető irodák : 270 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

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

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: 1881. december 30.

Felújítás éve: 1984. január 1.

Bérlők: A STERN Palota jelelegi bérlői között
vannak közintézmények, taácsadó
cégek, ügyvédi, utazási és
ingatlanközvetitő irodák és más
vállalkozások.

Üzletek

Tűz és füst érzékelő
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