
Kezdőlap /  A kategóriás irodák / ICorner Irodaház

Ilka u 2-4

Általános leírások
Az iCorner irodaház Zugló egyik frekventált csomópontján, az Ilka-
Egressy utca sarkán található. 4000 m2-es területével harmonikusan
illeszkedik a környezetéhez.
Modern, letisztult formája, egyedi építészeti megoldásai, nagy belső
kertje, pihenőszigetei teszik igazán vonzóvá.
Kiváló elhelyezkedése révén könnyen megközelíthető a város minden
részéről,
tömegközlekedési eszközökkel és gépkocsival egyaránt.

Frekventált elhelyezkedése révén könnyen megközelíthető a város
minden részéről, kerékpárral is elérhető. A kocsival érkezőket

ICorner Irodaház 1143 Budapest, Ilka u 2-4

Iroda bérleti díj (m  / hó)

11.5  -  12.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 7,32 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

871 m
Minimum kiadó iroda: 171 m
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Kiadó iroda:
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Minimum kiadó iroda: 171 m
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Tulajdonos

Szabó Rita
AddVal Kft.
+36 70 774 8944
+36 1 479 6020

Üzenet küldése

A bérbeadó összes irodaháza

Területi adatok
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mélygarázs várja.

M2
Troli: 75,77
Villamos: 1

Lokáció bemutatása
iCorner (Business Center) is an office building located on the corner of
Ilka and Egressy streets, in one of the busiest hubs of the Zugló (14th)
district. With its floor space of 4000 m2, it fits seamlessly into its
surroundings.
Its elegantly modern shape, unique architectural solutions and (hidden)
big back garden make it attractive. Due to its central location (and
vicinity to a busy traffic hub,) it is easily accessible from all parts of the
city by car, public transport (or bicycle).

M2
Trolley 75,77
Train: 1

Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 4000 m

Kiadó iroda : 871 m

Bérelhető irodák : 604 m , 202 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 171 m

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: 78%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 11.5  -  12.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 7,32 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/icorner-irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Mélygarázs - 100 € + ÁfaTipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Bank Bicikli tároló Kávézó ATM
Hotel Öltöző zuhanyzóval Orvosi egység Gyógyszertár
Posta Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Élelmiszerbolt
Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút

4 csöves fan-coil Közösségi tér Álmennyezet Álpadló
Raktár terület

Nyitható ablakok

Biztonsági szolgálat Külső ablak takarítás Lift karbantartás Recepció
Kertészeti szolgáltatás Hó eltakarítás Akadálymentesített

Nagysebességű felvonó
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