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Általános leírások
Andrássy 100 Business Centerünk, a Bajza utcai metrómegállótól alig
30 méterre, az épület 2. és 3. emeletén található. Ez az épület egykor a
mindenkori miniszterelnök saját rezidenciájaként is szolgált, mely nem
csak a magas színvonalat garantálja, de egyedülállóvá is teszi. Bár
könnyen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel, őrzött
mélygarázs is várja azon bérlőinket, akik autóval, motorral közlekednek
(70 db).
Irodáink kiválóak azon ügyfeleink részére, akik kedvelik az eleganciát,
történelmet és a profizmust, ugyanakkor a modern belső kialakítást is
fontosnak tartják.
Az Andrássy 100 nem csak történelmi jelentőségével, de magas
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

34 €/m
Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa
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Sütő Éva
NEW WORK Offices
+36 70 701 3906
+36 70 701 3906

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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színvonalú szolgáltatásaival is kiemelkedik a környező épületek közül.

A privát éjjel-nappal elérhető irodákhoz, saját recepciós
szolgáltatásokat, tárgyaló termet, irodabútort, internet szolgáltatást,
teljes körű üzemeltetést, műszaki karbantartást, takarítást, újonnan
bútorozott és teljesen felszerelt konyhát biztosítunk.
New Work frissen felújított, azonnal költözhető szolgáltatott irodákat
kínál, akár már 2 fő részére is! Teljes körű szolgáltatásait mindvégig a
kis-és közepes méretű cégek igényeit szem előtt tartva alakították ki.
Az Ön és akár 156 munkatársa kényelmét szolgálják testre szabott és
teljes rugalmasságot biztosító szerződési feltételeink is, ezáltal
megkímélve Önt az üzemeltetéssel járó adminisztratív feladatoktól és a
kezdeti beruházástól.

További szolgáltatásaink:

Közvetlen és barátságos irodai környezet
Rugalmas irodakialakítás és bérleti feltételek
Tárolási lehetőség a pincében
Tárgyalóterem és konferenciaterem (4-től 10 főig)
Vezetékes telefon – hívások, konferenciahívások fogadása és
átirányítása, üzenet felvételének lehetősége
Levél és fax fogadás igény szerint
Nyomtató, másoló, szkenner közös használata
Biztonsági és műszaki felügyelet
Ipari kamerás felügyeleti rendszer
Alaprajz módosításának lehetősége
Belsőépítészeti tanácsadás
Légkondicionált irodák és közös terek
Szünetmentes áramforrás 
Mágneskártyás beléptető rendszer az irodaegységekbe
Modern és nagy sebességű liftek (3 db)
Flexibilis számítógép kábelezési lehetőség (Cat5 + Standard)
Egyedileg szabályozható 4 csöves hűtő/fűtő fan-coil rendszer
Hangszigetelt gipszkarton válaszfalak
Acéltokos faajtók

Irodaház kategóriája: Energiatakarékos irodaházak

Lokáció: Hősök tere, Városliget környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1628 m

Kiadó iroda : 244 m

Bérelhető irodák : 135 m , 106 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

file:///iroda-berleti-kalkulator/a100-business-center


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Minden irodában nyitható ablakok
Concierge szolgáltatások
Klub kártya
Extra szolgáltatás: bútorozás, üzleti cím, adminisztráció

Lokáció bemutatása
Tömegközlekedési lehetőségek:
*Metro: M1
*Busz: 105
*Villamos: 4-6 (10 perc séta)

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 70 db 145 € + Áfa

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1999. január 1.

Felújítás éve: 2017. január 1.

Bérlők: -

Bank Bicikli tároló Üzletek Kávézó
ATM Kereskedelmi övezet Konferencia terem Futárszolgálat
Virágüzlet Hotel Mosoda Orvosi egység
Újságos Vendégparkoló Parkolás a közelben Gyógyszertár
Posta Étterem Bevásárló utca Bevásárlóközpont a közelben
Tároló helyek Élelmiszerbolt Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Tűz és füst érzékelő Hangszigetelt 4 csöves fan-coil Padlószőnyeg
Raktár terület Épületfelügyeleti rendszer Zártláncú TV rendszer (CCTV) Tűzbiztonsági rendszer
Válaszfalak IP telefonközpont Szerver szoba Közösségi tér
Sprinkler rendszer Stílusos közös területek Gáz kazános központi fűtési

renszer
Álmennyezet
Optikai kábelezés

Magas minőségű kialakítás Modern telekommunikációs
rendszer

Épületgépészet Beléptető rendszer



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Nyitható ablakok

Felszerelt konyha Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Lift karbantartás
24 órás biztonsági szolgálat Recepció

Nagysebességű felvonó
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