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Általános leírások
A 8 emeletes 12.400 m2 bérelhető területtel rendelkező irodaépület a
forgalmas Váci úton, A West End City Centerrel szemben helyezkedik el.
Szintenként 1.770 m2 terület áll rendelkezésre, amely több különálló
bérleményre is osztható, alaprajzi elrendezésében flexibilisen
választható az egyterű, illetve a cellás irodakialakítás.
Ügyfélforgalmi vagy kereskedelmi jellegű tevékenységek ideális
helyszínei lehetnek az épület földszintjén, impozáns bejárattal
kialakított üzlethelyiségek, amelyek szintén rendelkeznek az irodaház
nyújtotta valamennyi szolgáltatással. A parkolási gondoktól kíméli meg
a három szinten elhelyezkedő mélygarázs.

Quadra 1132 Budapest, Váci út 30

Iroda bérleti díj (m  / hó)

14.5  -  16 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 959 Ft/m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: -
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Üzenet küldése
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Lokáció bemutatása
Az irodaház Budapest "új belvárosában", a Váci úton helyezkedik el,
közel a Nyugati térhez. Az ismert WestEnd City Center bevásárló- és
konferenciaközpont az irodaházzal szemben található. Az épület Váci
úti és Balzac utcai homlokzattal is rendelkezik, és egy passzázson
keresztül a Kresz Géza utca is közvetlenül elérhető. A BC 30 közelében
található üzletek, éttermek, bankfiókok és posta széles körű
szolgáltatást biztosítanak a bérlő cégek és munkatársaik számára.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Nyugati környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 13000 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : -

Közös területi szorzó: 6 %

Bérbeadottság: 100%

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 14.5  -  16 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 959 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 5 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 221 db 110 €

Kiegészítő információk
Építés éve: 2006. január 1.

Felújítás éve: 2018. január 1.

Bérlők: -

Autómosó Étterem Bevásárlóközpont a közelben Bemutatóterem

Álpadló Zónás beléptető rendszer Épületgépészet Beléptető rendszer
Raktár terület Válaszfalak Padlószőnyeg 4 csöves fan-coil
Álmennyezet

Mérő órák



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Nyitható ablakok

Recepció Biztonsági szolgálat Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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