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Általános leírások
Az irodaház a belvárosban a Visegrádi és az Alig utca sarkán
helyezkedik el. Egyedi jellemzője, hogy a belvárosban található, kiváló
közlekedés mellett, mégis az utca jellegéből következően csendes
forgalommentes helyen. A mindennapi életvitelhez szükséges
szolgáltatások is megtalálhatóak az Irodaház környezetében, úgymint
éttermek, bevásárlóközpont.

A ház 0-24h. üzemben működik, Bérlőink akár ünnepnapokon is
használhatják bérleményünket. 
A gépkocsik parkoltatására lehetőség van az irodaház területén bérelt
parkolóhelyeken, valamint az irodaház mellett kialakított bérelhető

Alig Irodaház 1132 Budapest, Alig utca 14

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8.5 €/m  + Áfa

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

150 m
Minimum kiadó iroda: 17 m
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Tulajdonos

Ingatlanok 2006.
HU Kft
+36 30 528 3401

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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parkolóban

Az épület hét szintes, emeletenkénti alapterülete cca. 150 m2.

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1100 m

Kiadó iroda : 150 m

Bérelhető irodák : 37 m , 55 m , 17 m , 134 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 17 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 86%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 8.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 6 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Parkolás a közelben Bevásárlóközpont a közelben

Központi fűtés 4 csöves fan-coil Álpadló Riasztó
Távhő

Egyéni fogyasztásmérők

Bukó ablakok Alumínium ablakok Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Recepció Lift karbantartás

Hagyományos felvonó
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