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Általános leírások
Az Ady Endre út 32-40. szám alatti irodaházban kialakított helyiségek
alkalmasak a mai irodai feladatok ellátására. A világos és természetes
anyagok használatával épült ház minőségileg kellemes
munkakörnyezetet nyújt az ide járó dolgozói számára.

Lokáció bemutatása
Dél-Pest egyik legforgalmasabb csomópontjánál, az Ady Endre út és a
Határ út kereszteződésének közvetlen közelében; a Határ úti

Ady 32 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9  -  11 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

2

2
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Kiadó iroda :

594 m
Minimum kiadó iroda: 203 m

2
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Tulajdonos

András Csillagh
Real Management Kft.
+36 1 439 2777
+36 1 439 2330

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák
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metromegálló (M3) és az EuroPark bevásárlóközpont
tőszomszédságában található irodaház kitűnően megközelíthető
gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel egyaránt. A parkolást
egy parkosított udvar könnyíti meg, ahol megfelelő számú parkolóhely
áll a bérlők és ügyfeleinek rendelkezésére.

Lokáció: Shopmark környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 797 m

Kiadó iroda : 594 m

Bérelhető irodák : 594 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

2

2

2

Minimum kiadó iroda : 203 m

Közös területi szorzó: 25 %

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 9  -  11 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 3 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »

2

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló 5 db -

file:///iroda-berleti-kalkulator/ady-32


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 1998. január 1.

Felújítás éve: 2018. január 1.

Bérlők: Földszinten: Penny
Élelmiszeráruház, emeleten: egy
tervező iroda

Vendégparkoló Bevásárlóközpont a közelben Élelmiszerbolt Tömegközlekedési elérhetőség
Parkoló a bérleti dijban

Riasztó Gáz kazános központi fűtési
renszer

Álmennyezet Padlószőnyeg
Épületgépészet Válaszfalak

Bukó ablakok Alumínium ablakok Egységes ablak rolók

Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Hó eltakarítás Külső ablak takarítás
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