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100.  Bijó Irodaház  Bijó Irodaház

Általános leírások
B kategóriás irodaház ELADÓ az M3-as autópályától 2 percre.
Róbert Károly krt.-on teljeskörűen felújított 5 szintes (pince+ 4 szint),
6800 m2 alapterületű irodaház, 103 személygépkocsi + 4 teher
parkolóval eladó.
Egyéb területek: 240 m2 (tetőkert, tetőterasz)
Földterület: 2821 nm2 ( teljes telek terület parkolóval együtt)

A parkoló területe rendelkezik jogerős építési joggal egy 6 emeletes
lakóingatlanra -2 szintes mélygarázzsal.

Bijó Irodaház 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

3.424 m
Minimum kiadó iroda: 3.424 m
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1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-98.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

3.424 m
Minimum kiadó iroda: 3.424 m
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Eladási ár: 12M € + Áfa

Tulajdonos

Som Anita
Bijó Irodaház
+36 30 634 6053
+36 30 634 6053

Üzenet küldése

Területi adatok
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Megközelíthetősége személygépkocsival, és tömegközlekedéssel
egyszerű, parkolásra az épület mellett található sorompós parkolóban
van lehetőség. 
Tömegközlekedéssel egyszerű a megközelítés (Stadionok és Árpád híd
metróállomás 1es villamossal 3 perc, villamos: 1 a ház előtt áll meg, 14,
busz: 32,20,30,105).

ÁR: 12.000.000 EUR + ÁFA

A XIII. kerület frekventált részén teljes körűen felújított és magas
színvonalon modernizált 4 szintes B kategóriás irodaház kiadó.

Az irodaház fölszintjén recepciós helyiség előtérrel, valamint
üzlethelyiség található, mely összesen: 361,54 m2 (ebből az
üzlethelyiség alapterülete: 304,15 m2), 
Az 1. emeleten korábban egészségközpont és rendezvényközpont
működött, így a helyiségek ennek megfelelően vannak jelenleg
kialakítva, egyes rendelők ANTSZ engedéllyel is rendelkeznek. Az 1.
emelet galériával is rendelkezik, összes alapterület: 1526,28 m2 (ebből
a galéria: 314,74 m2). Ezen a szinten tetőkert és látvány tetőterasz is
kialakításra került.
2. emeleten irodahelyiségek helyezkednek el 762,59 m2-en , melyhez
egy 122,26 m2-es tetőterasz is tartozik,
míg a 3. emeleten 773,47 m2 területű irodahelyiségek találhatók.

Az irodaház összes alapterülete: 3423,88 m2

Bérleti díj: 12 EUR+áfa/m2/hó + közüzemi díjak

Lokáció bemutatása
Az irodaház megközelíthetősége mind személygépkocsival, mind

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 6215 m

Kiadó iroda : 3.424 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 3424 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 12 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 107 db 100 € + Áfa

Mélygarázs - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/bijo-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

tömegközlekedéssel egyszerű, parkolásra az épület mellett található
sorompós 110 férőhelyes parkolóban van lehetőség. Parkolóhelyek
bérlése is lehetséges.
A Bijó Irodaház a Róbert Károly körút frekventált részén a Róbert Károly
körút Reiter Ferenc utca sarkán található és kiváló közlekedési
feltételekkel rendelkezik. M3 autópálya 2 percre. 
Tömegközlekedéssel egyszerű a megközelítés (Stadionok és Árpád híd
metróállomás 1es villamossal 3 perc, villamos: 1 a ház előtt áll meg, 14,
busz: 32,20,30,105).

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2001. június 1.

Felújítás éve: 2013. december 1.

Bérlők: -

Bár Bicikli tároló Üzletek Kávézó
Menza ATM Konferencia terem Futárszolgálat
Fitness központ Virágüzlet Fodrászat Mosoda
Orvosi egység Újságos Vendégparkoló Parkolás a közelben
Gyógyszertár Posta Étterem Zuhanyzó
Bemutatóterem Tároló helyek Élelmiszerbolt Wellness központ
Bor üzlet Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút

Beléptető rendszer Épületgépészet Épületfelügyeleti rendszer Tűz és füst érzékelő
Hangszigetelt Álmennyezet Padlószőnyeg Magas minőségű kialakítás
Zónás beléptető rendszer Szerver szoba Közösségi tér Raktár terület
Központi fűtés Tűzbiztonsági rendszer Modern telekommunikációs

rendszer
4 csöves fan-coil
Válaszfalak

Egyéni fogyasztásmérők



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Egységes ablak rolók Fa ajtók Bukó ablakok Nyitható ablakok

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

Hagyományos felvonó
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