
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / Délibáb Villa

Általános leírások
Az Andrássy út melletti diplomata negyed szép villaépületében kiadó
egy magasföldszinti, külön utcai kert bejárattal rendelekző iroda.
Világos irodák, nyitható ablakokkal.

Lokáció bemutatása
Bright mezzanine office unit is to lease with separated access from the
street in the diplomatic quarter, only 1 corner from Andrássy street.

Délibáb Villa 1062 Budapest, Délibáb utca

Iroda bérleti díj (m  / hó)

15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

270 m
Minimum kiadó iroda: 228 m

2

2

1062 Budapest, Délibáb utca

Iroda bérleti díj (m  / hó)

15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

270 m
Minimum kiadó iroda: 228 m

2

2

Ügynök

CitiReal Advisors
Kft.
+36 30 732 4232
+36 30 370 4311

Üzenet küldése

Az ügynök összes irodaháza

Területi adatok
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Zöld iroda adatok
A kert nagyon zöld :-)

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Lokáció: Andrássy út környéke, Hősök tere,
Városliget környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 650 m

Kiadó iroda : 270 m

Bérelhető irodák : 270 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 228 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 58%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 3,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók

file:///iroda-berleti-kalkulator/delibab-villa


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 3 db 100 € + Áfa

Mélygarázs - -

Bicikli tároló Parkolás a közelben Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Központi fűtés Gáz kazános központi fűtési
renszer

Válaszfalak Padlószőnyeg
2-csöves fan-coil

Fa ajtók Nyitható ablakok

Felszerelt konyha
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