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Általános leírások
A Váci út vonzáskörzetében lévő Klapka Irodaházban annyi rezsit fizet a
bérlő, amennyit elfogyaszt, lehetővé téve a tervezhető energia- és
költségtakarékoskodást.

A téglaszerkezetes épület 2012-ben teljes belsőtér és külső homlokzati
felújításon ment keresztül. A kényelmi és energetikai fejlesztések azóta
is folyamatosak, pl. 2019-ben világítás, fűtés korszerűsítés, napelem
telepítés történt, 2020-ban a lift került modernizálásra. 
A Klapka Irodaház 30 kW-os napelem rendszerrel rendelkezik, amely
havi változó mennyiségű visszatáplálása révén minden bérlő
energiaköltségét csökkenti.

Klapka Irodaház, XIII. kerület 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: 60 m2

1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

10 €/m  + Áfa

2

2

Kiadó iroda:

Kiadva
Minimum kiadó iroda: 60 m2

Tulajdonos

Nagy Zoltán
PSC Cégszerviz Kft.
+36 30 941 6456
+36 1 226 5824
+36 30 941 6456

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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Minden iroda kap természetes megvilágítást, a nagyméretű ablakok
nyithatóak, belső árnyékolóval felszereltek, klimatizáltak. 

Az irodaház szolgáltatásai:
- 12 órás portaszolgálat munkanapokon
- kiváló internet elérhetőség házon belül (Vodafone és Telekom
szolgáltatások)
- az épületen belül önkiszolgáló étterem működik
- irodánkénti külön légkondicionálás
- helyiségenként és cégenként egyedi áram- és fűtésfogyasztás mérés
- teremgarázs bérelhető (25.000 Ft+közös költség/hó/beálló + áfa) 

Műszaki leírás:
- felújítás éve: 2012
- lift
- belső térfigyelő rendszer
- riasztórendszer
- napelemes rendszer
- radiátoronként fűtési költségmegosztók
- helyiségenként villanyóra almérők
- teakonyha, vizesblokkok
- nyitható ablakok
- álmennyezet
- tisztasági festés

Lokáció bemutatása
Az épület könnyen megközelíthető a Róbert Károly körút felől, a budai
oldalról az Árpád híd felől, a Váci útról a belváros felől, vagy
tömegközlekedéssel a 3- as metró Dózsa György út vagy a Göncz Árpád
városközpont megállójától 5-6 percre gyalogosan elérhető. Ugyancsak
5-10 perces sétára található a 75, 79 trolibusz, ill. az 1 villamos.

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2200 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : 10 m , 30 m , 31 m , 58 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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2 2 2 2

Minimum kiadó iroda : 60 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 10 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 3 db 30 000 Ft + Áfa

file:///iroda-berleti-kalkulator/klapka-irodahaz-xiii-kerulet


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2012. október 1.

Bérlők: Office rent 10 € / sqm / month + VAT
plus the used, individually measured
electricity and heat consumption.
Measured consumption enables
predictable energy and cost savings.
Rent billing is done in a fixed amount
in advance, in HUF per month, and
the amount of electricity and heating
will be invoiced later based on the
actual data.

Bicikli tároló Kávézó Menza Kereskedelmi övezet
Parkolás a közelben Étterem Élelmiszerbolt Park a közelben
Tömegközlekedési elérhetőség

Épületfelügyeleti rendszer Álmennyezet Gáz kazános központi fűtési
renszer



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Mérő órák Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok PVC ablakok Bukó ablakok

Felszerelt konyha Hó eltakarítás Lift karbantartás

Hagyományos felvonó
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