
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / Maros BC

Általános leírások
A Maros BC irodaház Buda szívében kínál első osztályú irodatereket. Az
épület kétpercnyire helyezkedik el a Széll Kálmán tértől és a Déli
Pályaudvartól, ahol minden irányból összefutnak a metró-, villamos- és
buszjáratok, gyors városi közlekedést és jó megközelíthetőséget
biztosítva. A Városmajor zöld parkja sportolási és kulturális
lehetőségekkel, az irodaház közvetlen közelében található. A közeli
Mammut bevásárlóközpontban számtalan üzlet, étterem, kávézó, bank
és szolgáltatás kap helyet.

Változatos irodalehetőségek a bérlők számára
A Maros BC két épületében összesen 6741 m² bérbe adható irodaterület

Maros BC 1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12.5  -  14 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 000 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

90 m
Minimum kiadó iroda: 90 m
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1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12.5  -  14 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 000 Ft/m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

Kiadva

Tulajdonos

Baráth Barbara
S IMMO Hungary Kft.
+36 20 984 4977
+36 1 429 5050

Üzenet küldése

Petra Bócsik-
Munkácsy
S IMMO Hungary Kft.
+36 70 361 1694
+36 1 429 5050

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza
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és üzlethelyiség áll a bérlők rendelkezésére. A főépületben a szintek
átlagos mérete 750 m², amelyek mindegyike négy egységre osztható fel,
önálló mosdóval és teakonyhával. A belső kertre néző 5 emeletes
kisebbik épület összesen 450 m² területet kínál, amely szintenként is
bérbe vehető.

A Maros BC irodaterei természetes fényben bővelkednek. Az épületben
4 lift, köztük egy teherlift, valamint az épület mélygarázsában 69
parkolóhely, raktárhelyiségek és a bérlők kikapcsolódását szolgáló
kellemes belső kert is rendelkezésre áll.

Lokáció bemutatása
Belbudán, két percre a Széll Kálmán tértől (a 2-es metró, valamint
számos busz- és villamosvonal közelében), közvetlenül a Városmajor
parkja mellett

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Déli pu környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 6741 m

Kiadó iroda : 90 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 90 m

Közös területi szorzó: 5.54 %

Bérbeadottság: 99%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12.5  -  14 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 000 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 69 db 120 € + Áfa

Kiegészítő információk
Építés éve: 1992. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: Oktatási Hivatal

Bank Kávézó Menza ATM
Kereskedelmi övezet Vendégparkoló Parkolás a közelben Étterem
Park a közelben

Tűz és füst érzékelő Épületfelügyeleti rendszer Magas minőségű kialakítás Válaszfalak
Épületgépészet Hangszigetelt 4 csöves fan-coil Padlószőnyeg
Álmennyezet Központi fűtés Raktár terület



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Nyitható ablakok

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

Hagyományos felvonó
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