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Általános leírások
Zuglói Irodaház komplexum Eladó!

XIV. kerület nagyon könnyen megközelíthető részén, mégis egy
csendesebb utcában kínáljuk az alábbi, összesen 3 épületből + 1
melléképületből álló, összesen 5742 nm hasznos alapterületű
komplexumot egy 9049 nm-es telken.
100db(!) telken belüli autóbeálló és 4x16 db garázsbeálló (egy garázs
teherautó beállására is alkalmas)!

Irodaház komplexum
Zuglóban Eladó!

1149 Budapest, XIV. kerület

Iroda bérleti díj (m  / hó)

-
Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó iroda :

5.742 m
Minimum kiadó iroda: 5.742 m
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1149 Budapest, XIV. kerület

Kiadó iroda:

5.742 m
Minimum kiadó iroda: 5.742 m
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2

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Eladó irodaházak

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 5742 m

Kiadó iroda : 5.742 m

Bérelhető irodák : -

2

2

Minimum kiadó iroda : 5742 m2
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1. épület - össz. alapterülete: 1427 nm + teraszok (87nm)
Szintek: pince, fszt + 3 emelet. Lift van.
Ebben az épületben jelenleg 9 db lakás, tárgyalók, étterem, konditerem
van kialakítva.

2. épület - össz. alapterülete: 2180 nm
Szintek: pince, fszt. + 2 emelet
Jelenleg irodák, és egy nagyobb cca 500 nm-es terem van kialakítva.

közvetlenül a 2. épület mellé építve a
3. épület - össz. alapterülete: 1818 nm
Szintek: fszt + 3 emelet. Lift van.
Irodák, tárgyalók, illetve 2 nagyobb helyiség is (168 nm/db)ki van
alakítva.

Melléképület - össz. alapterülete: 249 nm
Szintek: fszt.
Jelenleg itt irodák vannak kialakítva.

Korszerű, minden igényt kielégítő műszaki kialakítás:
- Fűtést gázkazánok biztosítják
- Klíma
- Biztonsági kamerarendszer
- Telefonközpont - 44 db fővonallal
- Számítógépes hálózat - 44 db munkaállomással
- Tűzjelzőrendszer

Ez az ingatlan kitűnő választás cégképviseletek, kulturális intézmények
számára!
Ritkaságszámba megy a parkolási lehetőség száma!

További részletesebb információkért, alaprajzokért keressen
bizalommal!

Az ingatlankomplexum ára: 900 Millió Ft

Várom hívását!

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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