
Kezdőlap /  B kategóriás irodák / RJA Irodaház

Általános leírások
- Felújítás éve: 2015
- B kategóriás iroda-üzlet-raktár központ,
- 24 órás őrzés, kiépített kamera rendszer,
- 100 db szabad parkolóhely az udvarban
- rugalmasan változtatható területek,
- kamionnal megközelíthető épület, árumozgatásra kiválóan alkalmas,
- korszerű, hatékony kialakítás: iroda, raktár, üzlet
- klimatizált, szőnyegpadló borítású irodák
- Internet lehetőségek: UPC; ACE Telecom és Magyar Telekom

RJA Irodaház 1139 Budapest, Váci út 95.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8.5  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

250 m
Minimum kiadó iroda: 15 m

2

2

1139 Budapest, Váci út 95.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8.5  -  12 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

250 m
Minimum kiadó iroda: 15 m

2

2

Tulajdonos

Földy Ágnes
RJA Property Kft.
+36 30 539 6714
+36 30 539 6714

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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Lokáció bemutatása
- Az ingatlan a főváros egyik legkedveltebb üzleti-kereskedelmi
negyedében fekszik az Árpád- híd közelében, az M3 metró Forgách
utcai megállójának első és hátsó kijárata között, a Váci út 95-ben.
- Személy és tehergépjárművel is kiválóan megközelíthető.
- Tömegközlekedéssel könnyen elérhető lokációban
- 300 méteres körzeten belül több bank, étkezde és büfé is található.

Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Lokáció: Duna Pláza környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 20000 m

Kiadó iroda : 250 m

Bérelhető irodák : 78 m , 124 m , 451 m , 247 m , 40
m , 22 m , 82 m , 59 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 99%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 8.5  -  12 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,50 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók

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


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 5 db 50 € + Áfa

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2010. január 1.

Bérlők: Bérlőink informatikai, papír és
nyomdaipari, ajándék-
nagykereskedési, könyvelő és
adótanácsadói valamint más irodai
tevékenységgel foglalkozó cégek.

Bicikli tároló Kávézó Menza ATM
Kereskedelmi övezet Újságos Parkolás a közelben Gyógyszertár
Posta Étterem Bevásárlóközpont a közelben Élelmiszerbolt
Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút

Hangszigetelt Telefonközpont 4 csöves fan-coil Magas minőségű kialakítás
Stílusos közös területek Padlószőnyeg Modern telekommunikációs

rendszer
Tűz és füst érzékelő
Optikai kábelezés



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Álmennyezet Válaszfalak Riasztó Hang figyelmeztető rendszer
IP telefonközpont Épületfelügyeleti rendszer Szerver szoba Gáz kazános központi fűtési

renszer
Épületgépészet Központi fűtés Tűzbiztonsági rendszer

Bukó ablakok Nyitható ablakok PVC ablakok

Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás Akadálymentesített 24 órás biztonsági szolgálat
Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Recepció Felszerelt konyha Lift karbantartás
Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás

Hagyományos felvonó
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