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Általános leírások
Vital Business Center 18.600 m2 össz bérbadható irodaterülettel kitűnő
lehetőség mindazok számára, akik egy jó minőségű és kedvező
lokációval rendelkező irodaházat keresnek. 
A Vital Business Center 2009-ben épült a legmagasabb minőségi
standardok szerint, prémium anyagok felhasználásával.Az irodaház
közösségi terei az elmúlt és az idei év folyamán teljes át lesznek
alakítva, megfelelve ezzel az aktuális bérlői igényeknek, trendeknek. Ez
az irodaépület nem eladásra készült, ezért a tulajdonos mindvégig az
épület és beépített anyagok magas színvonalát tartotta szem előtt.
Az épületben "in house" szolgáltatások széles skálája szolgálja az
irodaház bérlőink kényelmét:

Vital Business Center 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9  -  15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,20 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

1.670 m
Minimum kiadó iroda: 230 m
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1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9  -  15 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,20 € /m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

1.670 m
Minimum kiadó iroda: 230 m

2

2

Tulajdonos

Zsófia Rékasi
UNIQA-Invest
Ingatlanfejlesztő Kft.
+36 30 504 1667
+36 30 504 1667

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák
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- Étterem
- Kávézó
- Étel és italautomaták
- Konferenciaterem
- Bankautomata
- Varroda és ruhatisztító
- Autómosó
- Elektromos autótöltő
- Bicikli tároló és biciklis öltöző
- Zárt zöld relaxációs terasz és kert
Az épület 100m-es környezetében benzinkút és bevásárlási lehetőség,
500 m-es környezetében orvosi rendelő, gyógyszertár,kórház,
okmányiroda és önkormányzat található.
Az épület 2 önálló szárnyból áll, mindkét szárny 8 emelet magas és
önálló recepcióval rendelkezik, a felső szintekhez tartozó teraszok
tovább emelik az amúgy is színvonalas irodaterületek presztízsét. Az
épületben összesen 6 db lift és 2 db vendéglift szolgálja az irodaház
dolgozóinak kényelmét.
Az épület alatt kétszintes, 260 férőhelyes mélygarázs található,
melyben heti 3 napon autómosó is működik.
Az irodaterületek kialakításának csak a bérlő fantáziája szabhat határt,
„open office” és cellázott irodakialakítás egyaránt megvalósítható.
Minden irodaterület rendelkezik természetes napfénnyel, nyitható
ablakokkal és árnyékolókkal, az irodákban álpadló található. A
szinteken konyha és étkező rész került kialakításra a munkatársak
részére, valamint minden szinthez külön vizesblokk tartozik. Az épület
teljesen akadálymentesített, így fogyatékkal élő embertársaink számára
is teljességgel átjárható és használható.

Lokáció bemutatása
Vital Business Center irodaház a Váci irodafolyó közvetlen közelében
található, Budapest XIII. kerület Angyalföld szívében. Az irodaház
könnyen megközelíthető gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt.
Az épület közvetlen közelében találhatók az 1-es, 14-es villamos,

Lokáció: Árpád híd környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 18605 m

Kiadó iroda : 1.670 m

Bérelhető irodák : 1110 m , 230 m , 330 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 230 m

Közös területi szorzó: 4.63 %

Bérbeadottság: 91%
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Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 9  -  15 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 5,20 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 36 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/vital-business-center


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

valamint a 105-ös buszmegállók. A 3-as (kék) metró szintén a közelben
található, gyalogosan is könnyen elérhető.

Mélygarázs - 120 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2009. január 1.

Felújítás éve: 2019. december 1.

Bérlők: -

Bicikli tároló Kávézó Menza Autómosó
ATM Konferencia terem Öltöző zuhanyzóval Újságos
Parkolás a közelben Étterem Tároló helyek Tömegközlekedési elérhetőség

Magas minőségű kialakítás Stílusos közös területek Válaszfalak Zártláncú TV rendszer (CCTV)
IP telefonközpont Álpadló Optikai kábelezés Tűz és füst érzékelő
Raktár terület Tűzbiztonsági rendszer 4 csöves fan-coil Telefonközpont
Épületgépészet Modern telekommunikációs

rendszer
2-csöves fan-coil Szerver szoba
Hangszigetelt Központi fűtés

Beléptető rendszer Hang figyelmeztető rendszer Álmennyezet Közösségi tér
Épületfelügyeleti rendszer Padlószőnyeg Mechanikai szellőzés Távhő

Egyéni fogyasztásmérők Mérő órák



Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Nyitható ablakok Bukó ablakok Fa ajtók Egységes ablak rolók

Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás 24 órás biztonsági szolgálat Recepció
Akadálymentesített Felszerelt konyha Ingatlan adminisztráció és

menedzsment
Lift karbantartás
Biztonsági szolgálat

Külső ablak takarítás

További tápellátás generátorról Kettős betáp Saját generátor UPS
Vészhelyzeti energiaellátás

Nagysebességű felvonó
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