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Általános leírások
Az Üllői út, Hungária krt, Bláthy Ottó utca és Győrffy István út által
határolt ingatlanon változatos méretben és feltételekkel irodákat
kínálunk az alábbiak szerint:

1. Főépület Kiadó irodaépület
Az 1890-es években, eredetileg csendőr laktanyának épület ház később
az Állami Pénzverde ikonikus épülete volt. 
A teljes közművel ellátott épület székháznak, iskolának is alkalmassá
tehető.

Üllői út 102./Bláthy Ottó utca
3-5.

1089 Budapest, Üllői út 102.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

4.83  -  6.18 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 336 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

3.970 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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1089 Budapest, Üllői út 102.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

1800  -  2300 HUF/m  +
Áfa

Üzemeltetési díj: 1 336 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

3.970 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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Tulajdonos

D.Kovács Gábor
Inforg Zrt.
+36 20 363 9217
+36 20 402 2462

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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Bérleti feltételek:
- bérleti díj: 2.200,- Ft/m2/hó+ÁFA
- üzemeltetési és közműdíj: 1.336,- Ft/m2/hó+ÁFA
- min. bérleti időtartam: 1 év
Kiadható területek:
- alagsori raktárak
- földszint: 1.562 m²
- emelet: 1.545 m²

10. épület Kiadó irodák, loft irodák
Az épületegyüttesen belüli ipari környezetben, teljes közművel ellátott
liftes épületben kínálunk hagyományos méretű és loft irodákat.
Bérleti feltételek:
- bérleti díj: 1.800,- Ft/m2/hó+ÁFA
- üzemeltetési és közműdíj: 1.336,- Ft/m2/hó+ÁFA
- min. bérleti időtartam: 1 év
Kiadható területek:
35 m² -től

15. épület Kiadó irodák I.emelet
A teljes közművel ellátott Bláthy Irodaház I. emeletén közel 600 m2-es
szeparált területet kínálunk saját vizesblokkal, konyhával. felszerelve.
Bérleti feltételek:
- bérleti díj: 2.300,- Ft/m2/hó+ÁFA
- üzemeltetési díj: 845,- Ft/m2/hó+ÁFA
- közmű átalány: 1.269,- Ft/m2/hó+ÁFA
- min. bérleti időtartam: 1 év
Kiadható területek:
- 324,6 m2 iroda
- 26,1 m2 irattár/raktár
- külön használatú férfi/női mosdó, 
teakonyha, zárható előtérrel

15. épület Kiadó irodák II.emelet
Bérleti feltételek:
- bérleti díj: 2.100,- Ft/m2/hó+ÁFA
- üzemeltetési díj: 845,- Ft/m2/hó+ÁFA

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5745 m

Kiadó iroda : 3.970 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 4.83  -  6.18 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 336 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok

- közmű átalány: 1.269,- Ft/m2/hó+ÁFA
- min. bérleti időtartam: 1 év

Szolgáltatások az ingatlanon:
- porta- és biztonsági szolgálat 
- zárt udvari parkoló
- nyitható ablakok
- személyes ügyintézés

Lokáció bemutatása
Az épületegyüttes az Üllői út, Hungária Krt., Bláthy Ottó és Győrffy
István út által határolt területen helyezkedik el, mely teher- és
személygépkocsival is kiválóan megközelíthető.
Az ingatlantól pár perc sétára található az 1-es villamos és a 3-as
metróvonal Népliget megállója.

A telephely és a bérlemények védelmét telepített riasztó- és
kamerarendszer, valamint 24 órás fegyveres vagyonvédelmi szolgálat
biztosítja.
A bérlemények házközponti radiátoros fűtéssel vannak ellátva. 
Igény esetén az ingatlan területén raktárak és parkolóhelyek is
bérelhetőek.

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - 15 420 Ft + Áfa

Mélygarázs - -

Bicikli tároló Kávézó Menza Vendégparkoló
Parkolás a közelben Gyógyszertár Posta Tároló helyek
Élelmiszerbolt Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút



Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Beléptető rendszer Padlószőnyeg Raktár terület Zónás beléptető rendszer
Válaszfalak Gáz kazános központi fűtési

renszer
Épületgépészet

Nyitható ablakok

24 órás biztonsági szolgálat Biztonsági szolgálat

Hagyományos felvonó
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