
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / Bajnok Irodaház

Általános leírások
Tisztelettel figyelmébe ajánlom a Bajnok Center Irodaházat, amely a 6.
kerületben a Kodály Körönd és a WestEnd közelében található.
Lehetőség van továbbá a 6. emeleten kialakított 130 m2-es
konferenciaterem használatára is ahol céges rendezvényeket vagy
képzéseket, prezentációkat lehet tartani. Az irodaház kétszintes
mélygarázzsal is rendelkezik. Két metro megálló is van az irodaház
közvetlen közelében Az irodaház kialakítása lehetővé teszi, hogy szinte
minden iroda természetes fény kapjon. A szoba kialakítás rugalmas, a
bérlői igények maximális figyelembe vételével alakítjuk át, ha
szükséges..

Bajnok Irodaház 1063 Budapest, Bajnok u 13.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8  -  9.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

275 m
Minimum kiadó iroda: 275 m
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Tulajdonos

Bajnok Irodaház
kft.
+36 30 941 2874

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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Lokáció bemutatása
A Bajnok irodaház a Kodály Körönd metrómegállótól kb. 100 méterre
található. A West-End kb. 600 méterre található.

Lokáció: Nyugati környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 3500 m

Kiadó iroda : 275 m

Bérelhető irodák : 275 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 275 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 92%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 8  -  9.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/bajnok-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Mélygarázs 38 db 100 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1996. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bicikli tároló Konferencia terem Fitness központ Öltöző zuhanyzóval
Parkolás a közelben Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek

Tűz és füst érzékelő Raktár terület Telefonközpont 4 csöves fan-coil
Épületfelügyeleti rendszer Tűzbiztonsági rendszer Sprinkler rendszer Álmennyezet
Riasztó Épületgépészet Gáz kazános központi fűtési

renszer
Mechanikai szellőzés

PVC ablakok Alumínium ablakok Nyitható ablakok

24 órás biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Akadálymentesített Recepció
Lift karbantartás



Nagysebességű felvonó
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