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Általános leírások
Dunai panorámás, presztízs üzlethelyiség kiadó a Marina Parton!

Közös ktsg. 334,-Ft / m2, közmű fogyasztás egyéni mérők alapján
elszámolva. 
Az üzlethelyiség közvetlenül az utcáról nyílik, akadálymentesített.A
közelben található a 3-as metró, a 15-ös buszvonal, így a
tömegközlekedéssel érkező ügyfelek számára is könnyedén
megközelíthető. 

Autóker Holding Zrt - Marina
Part

1138 Budapest, Úszódaru utca 1. Földszint

Iroda bérleti díj (m  / hó)

14 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 334 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

348 m
Minimum kiadó iroda: 348 m
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Tulajdonos

Autóker Holding
Zrt
Autóker Holding Zrt.
+36 30 239 1582
+36 1 801 2222

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok

file:///
file:///kiado-iroda/a-kategorias-irodak
file:///
file:///media/cache/02/default_full/uploads/media/default/0051/59/e315f132f17925cf5965d03097cfa90819ae9508.jpeg 
file:///cegek/-/autoker-holding-zrt
file:///cegek/-/autoker-holding-zrt
file:///ceg/autoker-holding-zrt/irodahazak


Szolgáltatások:
24 órás biztonsági szolgálat
Gondnok, üzemeltetés helyben
Parkolás, raktározás megoldható

Lokáció bemutatása
A Marina Part kereskedelmi és stratégiai szempontból is kiváló
adottságokkal rendelkezik. Kivételes elhelyezkedése egyedülálló
lehetőséget biztosít mind a hazai, mind a külföldi kereskedők, cégek és
vállalkozások számára. A Marina Part neve és exkluzív légköre
nagymértékben elősegíti az eredményes üzleti tevékenységet, hiszen a
terület és az üzlethelyiség adottsága (nagy alapterület, világos tájolás
nagy üvegfelületekkel, dunai panoráma) kiválóan alkalmas arra, hogy az
Ön ügyfelei is átérezhessek a Marina Part nyújtotta luxust.

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Duna Pláza környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 348 m

Kiadó iroda : 348 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 348 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

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

Üzemeltetési díj: 334 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 10 db 12 000 Ft + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/autoker-holding-zrt-marina-part


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Mélygarázs 10 db 24 000 Ft + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2013. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Tömegközlekedési elérhetőség

Épületgépészet Gáz kazános központi fűtési
renszer

Álmennyezet 4 csöves fan-coil
Tűzbiztonsági rendszer Stílusos közös területek

Szerver szoba Válaszfalak Riasztó

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok Bukó ablakok Alumínium ablakok

Biztonsági szolgálat Kertészeti szolgáltatás 24 órás biztonsági szolgálat Recepció
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