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Általános leírások
A Rubin Hotel & Business Center a XI. kerületben, a Sas-hegy lábánál,
zöldövezeti környezetben található négycsillagos szálloda és irodaház
valamint wellness- és sportközpont, a Budaörsi út közvetlen közelében.

Irodáinkat azon cégeknek ajánljuk:

- akiknek számít, hogy kellemes zöldövezeti környezetben dolgozzanak
és fogadják üzletfeleiket, ahol tisztább levegő és jó parkolási
lehetőségek várják

- akiknek fontos, hogy kollégáiknak, alkalmazottaiknak plusz

Rubin Business Center 1118 Budapest, Dayka G. u. 3

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 7,55 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

299 m
Minimum kiadó iroda: 15 m
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1118 Budapest, Dayka G. u. 3

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 7,55 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

299 m
Minimum kiadó iroda: 15 m

2
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Tulajdonos

Nagyfi László
Apartman Kft.
+36 30 219 1338
+36 1 505 3700
+36 1 505 3704

Üzenet küldése

Krisztina Kassai
Apartman Kft.
+36 30 326 8385
+36 1 505 3704

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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szolgáltatásokat nyújtsanak, mint például a wellness- és sportközpont
kedvezményes használata

- akik tevékenységük során konferenciatermeket is igénybe vesznek

- akik üzleti partnereiknek szálláslehetőséget is biztosítani szeretnének 

- akik tudják, hogy sok időt és pénzt spórolhatnak azzal, hogy helyben
megoldott az étkezés, irodaházi Grillbárunkban többek között többféle
fogásból választható ebédet kínálunk kedvező áron

- akik vendégeiket, üzleti partnereiket reprezentatív környezetben,
irodájukhoz közel szeretnék megvendégelni, akár a szálloda vendéglátó
egységeiben, akár a wellness- és sportközpontban egy kötetlen
bowlingjátszma keretében

Irodabérlőink a következő szolgáltatások árából kapnak kedvezményt:
- wellness- és sportközpont
- szállás
- Essence étterem - Új, 2022-ben megnyílt hangulatos éttermünk belső
kerti terasszal
- konferenciaközpont - 10 Rendezvényterem 35 - 300 m2 területtel,
maximum 250 fő befogadóképességgel

Ha úgy gondolja, hogy Ön és munkatársai számára kellemes légkörű
munkahelyet biztosítana egy négycsillagos szállodai háttérrel, valamint
újonnan nyílt étteremmel, wellness- és sportközponttal rendelkező
zöldövezeti irodaház, kérjük keressen minket.

Örömmel küldünk személyre szabott ajánlatot és irodahelyiségeinket
személyesen is megmutatjuk.

Lokáció bemutatása
A szállodához legközelebbi buszmegálló neve: Dayka Gábor utcai

Lokáció: M1-M7 bevezető szakasz

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5854 m

Kiadó iroda : 299 m

Bérelhető irodák : 76 m , 81 m , 95 m , 136 m , 5 m ,
75 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 95%

2

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

Üzemeltetési díj: 7,55 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 80 db 15 000 Ft + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/Rubin-Business-Center


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

megállóhely, amely a szálloda bejáratától nagyjából 300 méterre
található, a legközelebbi metróállomás Kelenföld vasútállomás
megállóhely, amely 1 km-re található a szállodától.

Keleti pályaudvartól (Kelenföld vasútállomásig): M4-es metró 

Kelenföld vasútállomástól (Dayka Gábor utca megállóhelyig): 53, 150,
154 busz

Széll Kálmán tértől (Dayka Gábor utca megállóhelyig): 139, 140, 140A,
142 busz

Déli Pályaudvartól (Dayka Gábor utca megállóhelyig): 139, 140, 140A,
142 busz

Újbuda-központtól (Dayka Gábor utca megállóhelyig): 53, 150, 154 busz

Kosztolányi Dezső tértől: 53, 150, 154 buszok

Liszt Ferenc Repülőtértől: Taxi transzfer, Airport Minibusz

Mélygarázs 30 db 30 000 Ft + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1990. január 1.

Felújítás éve: 2006. január 1.

Bérlők: -

Bár Bicikli tároló Bowling Kávézó
Menza Autómosó Konferencia terem Futárszolgálat
Fitness központ Hotel Mosoda Öltöző zuhanyzóval
Vendégparkoló Parkolás a közelben Posta Étterem
Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek Uszoda
Utazási iroda Wellness központ Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség
Benzinkút



Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Válaszfalak Stílusos közös területek Tűz és füst érzékelő Hang figyelmeztető rendszer
Raktár terület Telefonközpont Zónás beléptető rendszer Központi fűtés
Közösségi tér Mechanikai szellőzés Beléptető rendszer Padlószőnyeg
Gáz kazános központi fűtési
renszer

Mérő órák

Bukó ablakok Fa ajtók Nyitható ablakok

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

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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