
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / RM2 Business Center

Általános leírások
Az RM2 Business Center lokációját tekintve Budapest
legdinamikusabban fejlődő irodanegyedében, a Váci úti irodafolyosón, a
Nyugati tér közvetlen közelében található. A WestEnd bevásárló
központtal és a WestEnd Hilton Hotellel szemben, a Váci út és a Radnóti
Miklós utca sarkán helyezkedik el. 
Az ügyfeleket és partnereiket professzionális recepció szolgáltatás
fogadja, amely posta kezelést, tárgyaló foglalást és a napi üzletmenet
során felmerülő igényeket látja el. Az épület védelméről 24 órás
biztonsági szolgálat és teljes körű kamerarendszer gondoskodik.

Az RM2 Business Center kitűnő belvárosi irodákkal rendelkezik, kiváló

RM2 Business Center 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

30 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: 16 m2

1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

30 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

Kiadva
Minimum kiadó iroda: 16 m2

Tulajdonos

Sütő Éva
NEW WORK Offices
+36 70 701 3906
+36 70 701 3906

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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megközelíthetőség mellett, precízen kialakított, költséghatékony privát
irodákat biztosít ügyfelei számára. Akár 2 munkaállomástól is kínálunk
irodákat teljesen rugalmas bérleti feltételekkel, amely magas szintű
komfortot biztosít. Garantáljuk a maximális rugalmasságot a szerződés
teljes időtartamára, akár a létszám bővítése, akár az irodaterület
kiterjesztése merülne fel.

AZONNAL KÖLTÖZHETŐ IRODÁK
• Teljesen berendezett privát irodák (akár egymásba nyílóak is)
• Recepció általi asszisztencia
• Tárgyaló terem igény szerint
• Nagy sebességű, üzleti internetkapcsolat
• Felszerelt, bútorozott konyha
• Biztonsági kamera és riasztó rendszer, Mágneskártyás beléptető
rendszer az irodaegységekbe
• Hűtés-fűtés egyénileg szabályozható
• Nyitható ablakok
• Lift
• On-site karbantartó csapat

A privát éjjel-nappal elérhető irodákhoz, saját recepciós
szolgáltatásokat, tárgyaló termet, irodabútort, internet szolgáltatást,
teljes körű üzemeltetést, műszaki karbantartást, takarítást, újonnan
bútorozott és teljesen felszerelt konyhát biztosítunk.
A szolgáltatások minőségére a német tulajdonú NEW WORK Serviced
Offices cégcsoport több éves tapasztalata a garancia.

Lokáció bemutatása
A város szívében a Nyugati Pályaudvar és a WestEnd közvetlen
közelében.

Busz: 26, 91, 191, 226, 291, 
Villamos: 4-6
Metró: M3

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Lokáció: Nyugati környéke, Oktogon környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 2470 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : 620 m , 90 m , 319 m , 169 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 16 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: 28 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Vasút: Nyugati Pályaudvar Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - 145 € + Áfa

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1972. március 1.

Felújítás éve: 2018. július 1.

Bérlők: -

Bár Bicikli tároló Üzletek Kávézó
Menza ATM Kereskedelmi övezet Futárszolgálat
Fodrászat Hotel Újságos Parkolás a közelben
Gyógyszertár Posta Étterem Bevásárlóközpont a közelben
Tároló helyek Élelmiszerbolt Bor üzlet Park a közelben
Tömegközlekedési elérhetőség

Épületgépészet Hangszigetelt Raktár terület Zónás beléptető rendszer
Épületfelügyeleti rendszer Mechanikai szellőzés Modern telekommunikációs

rendszer
Magas minőségű kialakítás
Zártláncú TV rendszer (CCTV)

Közösségi tér Sprinkler rendszer Beléptető rendszer Álmennyezet
4 csöves fan-coil Hang figyelmeztető rendszer Tűzbiztonsági rendszer Padlószőnyeg
Tűz és füst érzékelő Válaszfalak Optikai kábelezés Szerver szoba
Stílusos közös területek



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Nyitható ablakok Bukó ablakok Egységes ablak rolók

Recepció Felszerelt konyha Hó eltakarítás Biztonsági szolgálat
Külső ablak takarítás Lift karbantartás 24 órás biztonsági szolgálat Ingatlan adminisztráció és

menedzsment
Akadálymentesített

Hagyományos felvonó Nagysebességű felvonó
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