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Általános leírások
A Pillangó Irodaház Zugló egyik kereskedelmi központjában, a Pillangó
utca 16-20. szám alatt található. Az épület teljes felújítása és
újragondolása 2019-ben befejeződik. A 3 100 m2-es épület földszintjén
üzletek, míg az emeleten irodák foglalnak helyet. Közvetlen közelében
az utca túloldalán található a Fogarasi Tesco Extra postával, étkezési
lehetőséggel, valamint számos szolgáltatással. Közelben található az
OBI áruház, valamint Lidl. A
tulajdonos a környezettudatosságot szem előtt tartva napelemes
rendszert épít ki az energetikai ellátásra.

Pillangó Irodaház 1149 Budapest, Pillangó utca 16-20

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8  -  10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 950 Ft/m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda :

800 m
Minimum kiadó iroda: 27 m

2

2

1149 Budapest, Pillangó utca 16-20

Iroda bérleti díj (m  / hó)

8  -  10 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 950 Ft/m /hó + Áfa

2

2

2

Kiadó iroda:

800 m
Minimum kiadó iroda: 27 m

2

2

Tulajdonos

Crepito Kft
+36 30 158 7886

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: A kategóriás irodák
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Lokáció bemutatása
Kiváló elhelyezkedése biztosítja a gyors elérést autóval és számos
tömegközlekedési eszközzel Megközelítése: a Hungária körút
közvetlen kapcsolatot biztosít a M0-ás, M3-as és az M5-ös
autópályákkal. Tömegközlekedéssel a 2-es metró Pillangó utcai
megállójától 5 perc sétára található.

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1300 m

Kiadó iroda : 800 m

Bérelhető irodák : -

2

2

Minimum kiadó iroda : 27 m

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: -

2

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

Üzemeltetési díj: 950 Ft/m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 2 év

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 45 db 30 € + Áfa

Mélygarázs - -

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


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: 2019. január 1.

Bérlők: -

Bicikli tároló Gyógyszertár Posta Élelmiszerbolt
Tömegközlekedési elérhetőség

Álmennyezet

Egyéni fogyasztásmérők

24 órás biztonsági szolgálat Hó eltakarítás Akadálymentesített

Hagyományos felvonó
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