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Általános leírások
A NewAge Center az Esztergomi út 44–46. szám alatt megvalósítható új
irodaház, mellyel az ABLON remek lehetőséget tud biztosítani a jövőbe
mutató megoldásokat kedvelő bérlők számára.

A látvány nem lesz mindennapi. 
A belső terek megvilágítását szolgáló üvegtetős átrium és a minden
oldalról nyitott elhelyezkedés garantálja a természetes fényt és
panorámát az épület minden részében.
Mindezzel barátságossá teszi a modern irodákat és növeli az itt
dolgozók kényelmét, munkakedvét.
Szabadon álló épületünkben teret kaphatnak vágyai, elképzelései.
A 13.200 négyzetméternyi bérelhető irodaterülettel rendelkező 7 szintes
épület az átlagosnál nagyobb belmagasságú (2,8 m) helyiségeket, és a
legmodernebb műszaki megoldásokat kínálja. Egyaránt megfelel egy
nagy vállalatközpontnak, vagy több, kisebb helyigényű cégnek. Minden
szint 1500 négyzetméternyi, csodálatos panorámát kínáló területet
foglal el, amely akár több, különálló bérleményre is osztható: cellás és
egyterű irodák is kialakíthatók. A földszinti helyiségek ügyfélforgalmi és
kereskedelmi tevékenységek ideális helyszínei lehetnek. 
A kétszintes mélygarázs 250 személygépjármű parkolását teszi
lehetővé.

NewAge Center 1132 Budapest, Esztergomi út 44-46.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

14  -  15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -
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Kiadó iroda :

12.850 m
Minimum kiadó iroda: 250 m
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Tulajdonos

CPI Hungary Kft.
+36 1 225 6600

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Árpád híd környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 12850 m

Kiadó iroda : 12.850 m

Bérelhető irodák : 1440 m , 1830 m , 1570 m , 1470
m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 250 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 0%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 14  -  15 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: -

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
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Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 244 db -

Mélygarázs - -


	This site uses cookies to store information on your computer.
	NewAge Center
	Általános leírások
	Necessary Cookies
	Analytics
	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Területi adatok
	Pénzügyi adatok
	Parkolók

	Your choice regarding cookies on this site


