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Általános leírások
Az épületegyüttes amely a Városligeti fasor és a Dózsa György út
találkozásánál áll, tágas, parkos környezetben, kitűnő közlekedési
adottságokkal ideális feltételeket nyújt a zavartalan munkavégzéshez.
Az épületben változatos méretű irodák kerültek kialakításra, azaz
17m2-160m2 közötti méretűek. A földszint + 3. emeletből álló főépület
iroda és raktárfunkciót tölt be, a raktárak az irodaház alagsorában
vannak. 
A bérleti díj tartalmazza:
• felújítást
• egyedi kialakítás költségeit
• gondnoki szolgáltatást

FASOR IRODAHÁZ 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,80 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

98 m
Minimum kiadó iroda: 98 m
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Tulajdonos

Kövesdi Marcell
RESONATOR KFT
+36 30 220 8882
+36 30 220 8882

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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• szemétszállítást
• őrző-védő szolgálatot
• recepciót

Tárgyaló bérlésére van lehetőség.

Lokáció bemutatása
M1- Hősök tere megálló
72es trolibusz

Zöld iroda adatok
...

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2800 m

Kiadó iroda : 98 m

Bérelhető irodák : 98 m , 120 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 98 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 97%
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 5,80 € /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 30 db 95 €

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Kiegészítő információk
Építés éve: 1901. január 1.

Felújítás éve: 2015. május 1.

Bérlők: -

Bank Bicikli tároló Kávézó Menza
ATM Futárszolgálat Hotel Vendégparkoló
Parkolás a közelben Posta Étterem Élelmiszerbolt
Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Stílusos közös területek Raktár terület Beléptető rendszer Közösségi tér
Központi fűtés Válaszfalak

Nyitható ablakok

Külső ablak takarítás Lift karbantartás Recepció Kertészeti szolgáltatás
Hó eltakarítás Biztonsági szolgálat 24 órás biztonsági szolgálat Akadálymentesített

Hagyományos felvonó
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