
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / BC 209

Általános leírások
A Dél-Buda kereskedelmi és ipari központjában elhelyezkedő 1999-ben
épült három szintes irodaépület 2.350 m2 bérelhető területtel
rendelkezik. 
Az irodaház két, egymásra merőleges szárnya biztosítja, hogy az egy
szinten rendelkezésre álló csaknem 1000 négyzetméternyi terület több,
önálló bérleménnyé is osztható.
Az irodaház átalakításakor a tervezés és kivitelezés során egyaránt
figyelembe vettük, hogy a bérlői igényeket kielégítő flexibilisen
alakítható irodákat tudjunk kínálni. 
Az irodaház tökéletesen képes a mindennapi irodai igények magas
színvonalon történő kielégítésére.

BC 209 1117 Budapest, Budafoki út 209

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 959 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.100 m
Minimum kiadó iroda: 107 m
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1117 Budapest, Budafoki út 209

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 959 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

Kiadva

Tulajdonos

Pap Judit
CPI Hungary Kft.
+36 30 491 5817
+36 1 225 6600
+36 1 225 6600

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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Lokáció bemutatása
Az irodaház a XI. kerületben, Dél-Buda kereskedelmi és ipari
központjában helyezkedik el.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2350 m

Kiadó iroda : 1.100 m

Bérelhető irodák : 107 m , 346 m , 421 m , 226 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 107 m

Közös területi szorzó: 9 %

Bérbeadottság: 53%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 10  -  12 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 959 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók

file:///iroda-berleti-kalkulator/BC-209


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 70 db 55 €

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: 1999. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Üzletek Kávézó Gyógyszertár Posta
Étterem Bevásárlóközpont a közelben

Válaszfalak Padlószőnyeg Álmennyezet Épületgépészet

Mérő órák

Nyitható ablakok



Recepció 24 órás biztonsági szolgálat
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