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Általános leírások
RENDKÍVÜLI AKCIÓ!!!

Rövidtávú, rugalmas bérleti időszakot és felmondási időt, felújított
irodákat, kivételesen kedvező árakat, valamint bérleti díj mentes
időszakot kínálunk leendő Bérlőinknek!

Az épület előtt 100 férőhelyes zárt parkoló található, a belső udvaron
további parkolóhelyeket tudunk biztosítani. Az épületben 2 db,
egyenként 6 személyes (500 kg) személylift üzemel. Biztonsági
szolgálat és 24 órás porta szolgálat biztosítja a bérlők részére az épület
őrzését, valamint korlátlan bejutási lehetőséget. A földszinten külön

Mogyoródi 32 Irodaház 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8  -  10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó iroda :

1.000 m
Minimum kiadó iroda: 15 m
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kávézó-cukrászda valamint külön étterem működik.
Az irodaházban légkondicionált irodákat kínálunk bérbevételre. Irodák
átalakítása megbeszélés szerint!

Lokáció bemutatása
Az Irodaház Zuglóban, a XIV. kerületben a Stadionoktól 5 percre, jól
megközelíthető, forgalmas helyen található egy vegyes, ipari/lakó
övezetben. A telek alapterülete közel 6 hektár. A Hungária körút, Nagy
Lajos Király út és a Thököly út közelsége miatt jól megközelíthető
autóval, busszal (32 busz, vagy a 3-as és 62-es villamos megállójától
10 perc gyalog), villamossal (Hungária körútról az 1-es villamossal),
illetve a közelben van a Stadionok metrómegálló is.

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 3911 m

Kiadó iroda : 1.000 m

Bérelhető irodák : 45 m , 30 m , 15 m , 60 m , 180 m ,
650 m , 200 m , 75 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 15 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 8  -  10 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 12 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 110 db -

Mélygarázs - -

Kiegészítő információk
Építés éve: 1970. január 1.

Felújítás éve: 2006. január 1.

Bérlők: -

Bank Kávézó Menza Autómosó
Kereskedelmi övezet Konferencia terem Futárszolgálat Vendégparkoló
Posta Étterem Bevásárlóközpont a közelben Bemutatóterem
Tároló helyek Élelmiszerbolt Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség
Benzinkút

Raktár terület Épületfelügyeleti rendszer Gáz kazános központi fűtési
renszer

Közösségi tér
Álmennyezet

Beléptető rendszer Központi fűtés Padlószőnyeg Válaszfalak



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Egyéni fogyasztásmérők

Nyitható ablakok Bukó ablakok

Biztonsági szolgálat Hó eltakarítás Recepció Lift karbantartás
24 órás biztonsági szolgálat

Kettős betáp

Hagyományos felvonó
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