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Általános leírások
A BFI Irodaház Budán helyezkedik el a XI. kerületben. Az épületben „A”
kategóriás, modern irodaterületeket kínálunk bérlésre. 
Az irodaház Dél-Budán található a Fehérvári úton, személygépkocsival
és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. Az ingatlan
közelében helyezkedik el az M0-s körgyűrű, amely biztosítja a nyugati
és déli irányba történő gyors haladást. A pesti oldalra a Petőfi hídon és
a Rákóczi hídon keresztül lehet könnyen eljutni.
A környéken lehetőség van étkezésre, bevásárlásra és sportolásra. 
Az irodaházban kisebb és nagyobb méretű, nyitott ill. zárt terű irodák
kialakítására is lehetőség van a bérlők igényei szerint. A bérlők
kényelmét az épületben saját recepció, helyszíni üzemeltetés, felszíni
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

10.9 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 6,20 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.533 m
Minimum kiadó iroda: 89 m
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Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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file:///
file:///kiado-iroda/a-kategorias-irodak
file:///
http://www.in-management.hu/ingatlanok/bfi-irodahaz/
file:///media/cache/02/default_full/uploads/media/default/0001/76/9fd70ef739ee63228500a5d5a68a6bcaee5614ff.jpeg 
file:///cegek/-/in-management-kft
file:///cegek/-/in-management-kft
file:///ceg/in-management-kft/irodahazak


és zárt parkolók, valamint az épületen belül raktározási lehetőségek
szolgálják.

Jó közlekedési lehetőségek
Recepció
Biztonsági szolgálat
24 órás portaszolgálat
Bérelhető parkoló

Lokáció bemutatása
Az épület dél-Budán helyezkedik el a Fehérvári úton. Mind
személygépkocsival, mind tömegközlekedési eszközzel könnyen
megközelíthető. Az ingatlan összeköttetéssel rendelkezik az M0-s
körgyűrűvel, így nyugati és déli irányba gyors eljutási lehetőség
biztosítható. A pesti oldallal való összeköttetést a Petőfi híd és a
Lágymányosi híd biztosítja.

Villamosok: 1, 17, 19, 41, 47, 47B, 48, 56

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 7518 m

Kiadó iroda : 1.533 m

Bérelhető irodák : 254 m , 101 m , 203 m , 1040 m ,
100 m , 89 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 89 m

Közös területi szorzó: 10 %

Bérbeadottság: 80%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 10.9 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 6,20 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 1 db 85 €
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Mélygarázs 10 db 100 €Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1998. január 1.

Felújítás éve: 2008. január 1.

Bérlők: - CompuTrend Zrt - Corden -
Dimenzió Egyesület - Entegro Kft -
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa -
HungaroCAD Kft - proAlpha Kft

Vendégparkoló Tömegközlekedési elérhetőség

Álmennyezet 4 csöves fan-coil

Nyitható ablakok

Recepció Biztonsági szolgálat 24 órás biztonsági szolgálat

Hagyományos felvonó
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