
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / Kiadó iroda BAH-csomópontnál

1118 Budapest Muskotály utca 11.

Általános leírások
BAH-csomópont közvetlen közelében kiváló állapotú, összesen 350 m2-
es alapterületű irodaház I. és II. szintjén 200 m2-es, légkondicionált,
riasztóval felszerelt irodaterület kiadó. Az ingatlanhoz saját parkoló és
kert tartozik. 
Bérleti díj: 650.000 Ft + ÁFA/hó. A közmű költségek fizetése mért
adatok alapján történik.

Kiadó iroda BAH-
csomópontnál

1118 Budapest, Muskotály utca 11.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -
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Kiadó iroda :

140 m
Minimum kiadó iroda: 100 m
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

10 €/m  + Áfa
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Kiadó iroda:

140 m
Minimum kiadó iroda: 100 m
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Tulajdonos

Mohr László
Étk kft
+36 30 934 1498
+36 30 934 1498

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Lokáció bemutatása
Az irodaház a BAH-csomópont közvetlen közelében található -
Kongresszusi Központ, MOM Park néhány perces távolságra

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Lokáció: MOM Park környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 350 m

Kiadó iroda : 140 m

Bérelhető irodák : 45 m , 200 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 100 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 60%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

file:///iroda-berleti-kalkulator/kiado-iroda-bah-csomopontnal


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Épület nyújtotta szolgáltatások

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Vendégparkoló Bevásárlóközpont a közelben Tároló helyek Tömegközlekedési elérhetőség
Parkoló a bérleti dijban

Gáz kazános központi fűtési
renszer

Riasztó Magas minőségű kialakítás

Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás
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