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C21 Iroda és

Raktárbázis

Általános leírások
A C21 Iroda és Raktárbázis a XIII. kerületben a Béke út – Fáy utca
sarkán található. Az ingatlan autóval és kamionnal kiválóan
megközelíthető a Váci út és a Róbert Károly körút közelségének
köszönhetően. Az épület tömegközlekedési megközelítése kiváló,
közvetlenül a ház előtt található a 14-es villamos, valamint a 105-ös
busz megállója is.

Az ingatlan födémterhelhetősége egyedülálló, emellett nagy közmű
kapacitással rendelkezik. Az épületben 24 órás recepció működik,
személy- és teherszállításra alkalmas lifttel is rendelkezik. A C21 Iroda

C21 Iroda és Raktárbázis 1135 Budapest, Béke út 21-29.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

5.5  -  7 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 2,90 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1 m
Minimum kiadó iroda: 1 m
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Kiadó iroda:

Kiadva

Tulajdonos
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Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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és Raktárbázis kiválóan alkalmas mind gyári/raktározási, mind pedig
irodai funkcióra. Parkolójában személygépkocsik és kamionok számára
is számos férőhely áll rendelkezésre.

– Ingatlan teljes területe: 5 071 nm
– Kiváló tömegközlekedés, megközelíthetőség
– 24 órás recepció
– Teherlift
– Egyedi kialakítású terek
– Belső udvari parkolás
– Ipari áram, sűrített levegő, szellőzőrendszer
– Nagy födémterhelhetőség

Lokáció bemutatása
14-es villamos
105-s busz

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 771 m

Kiadó iroda : 1 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 1 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 100%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 5.5  -  7 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 2,90 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - 50 € + Áfa

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: - Blackstage Gold Kft - Cewe Kft

Bicikli tároló Vendégparkoló Tömegközlekedési elérhetőség

Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat 24 órás biztonsági szolgálat Recepció

Hagyományos felvonó
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