
Kezdőlap /  Lakás irodák
/ XIII. Váci úton Kiadó modern felújitott iroda - Lehel téri metrónál

Általános leírások
Kiadó 80 – 260 nm területeket-irodákat kínálunk XIII. Váci út és a
Lőportár utca sarkánál lévő irodaházban, 5 percre a Nyugati
pályaudvartól, a Lehel téri metrómegállóhoz közel. 
A negyedik emeletet üveglépcső választja el az általános szintek belső
rendszerétől, mely egy extravagáns változatosságot kölcsönöz az
épületnek.

XIII. Váci úton Kiadó modern
felújitott iroda - Lehel téri
metrónál

1132 Budapest, Váci út

Iroda bérleti díj (m  / hó)

2600 € / hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó iroda :

200 m
Minimum kiadó iroda: -
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1132 Budapest, Váci út

Iroda bérleti díj ( hó)

2600 € / hó + Áfa

Kiadó iroda:

200 m2

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Lakás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : -

Kiadó iroda : 200 m

Bérelhető irodák : -

2

Minimum kiadó iroda : -

Közös területi szorzó: -
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file:///
file:///media/cache/02/default_full/uploads/media/default/0001/74/0cebbe7ae9576bffb97b7fa0d2d6c1f5e027f11b.jpeg 


Az irodaház szolgáltatásai: Recepció, kártyás beléptető rendszerrel, 
Biztonsági szolgálat, 24 órás portaszolgálat, Konferenciaterem
Konyha , Közösségi tér, Bérelhető parkoló, 
Álmennyezet, Kamerarendszer, Nyitható ablak ,Fan coil , Lift , egyedi
fogyasztásmérők, Tűzbiztonsági rendszer
Szerverszoba, Szünetmentes áramforrás

Kiadó területek : 

Szint Típus Terület Státusz Ár 

2. emelet Iroda 85.49 Kiadó 13.9 EUR/m2 
2. emelet Iroda 199,33 Kiadó 12.9 EUR/m2 
2. emelet Iroda 206 Kiadó 12.9 EUR/m2 
3. emelet Iroda 258 Kiadó 12.9 EUR/m2 
A bérleti díj meghatározása függ a bérlemény műszaki felszereltségétől,
a szükséges átalakítás mértékétől és a bérlet időtartamtól.
Üzemeltetési díj: 4,2 EUR/ m² / hó+ Áram + ÁFA
Az üzemeltetési költség tartalmaz minden, a bérlemény és az épület
fenntartásával és minőségi üzemeltetésével kapcsolatos költségeit. 
Nem tartalmazza viszont az egyedileg mért Elektromos ÁRAM
fogyasztást + telefon és internet használat költségét, valamint a
bérleményen belüli takarítást.
További információ - O6 30 33OO101 & 06 3O 23l2667 & 06 1 4O91319
Az adatok tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősül,

Bérbeadottság: 0%

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 2 év

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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