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Általános leírások
Az irodaház a Rétköz utca, Szurdok utca által határolt területen fekszik.
Megközelítése az M1-M7 autópálya közelsége miatt autóval és
tömegközlekedési eszközökkel is kedvező, frekventált kereskedelmi és
közlekedési útvonal.

Az irodaház egyedi fekvése és optimális térszervezése miatt a régió
irodaházai között a legjobb pozíciót jelenti.

Miért érdemes a BudaWest Irodákba költözni?

- prémium kategóriás irodaház

BudaWest Offices 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

13.5  -  14.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 825 Ft/m /hó
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Kiadó iroda :

Kiadva
Minimum kiadó iroda: -

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

13.5  -  14.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 825 Ft/m /hó

2

2

2

Kiadó iroda:

Kiadva

Tulajdonos

Tarnóczay Szilvia
Vendere
Ingatlanfejlesztő Kft.
+36 70 319 7319
+36 70 319 7319

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Zöld irodaházak
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- környezettudatos építészeti megoldások
- rugalmas térkialakítás cellás és egyterű irodáknak egyaránt
- transzparens utcai főhomlokzat
- hatékony alaprajz
- exkluzív dupla belmagasságú központi lobby
- étterem, kávézó
- díjmentes WI-FI hozzáférés
- irodaterületek 100 m2-től
- szintenként akár 2.800 m2 bérelhető irodaterület
- panorámateraszok a 4. - 5. emeleten
- minden szinten fedett dohányzóterasz
- kellemes, parkosított környezet
- költséghatékony üzemeltetés

Lokáció bemutatása
AUTÓBUSZ: 8, 40, 87, 87A, 139, 153, 239

METRÓ: M4 Metro-Kelenföld

Lokáció: Gazdagrét környéke, M1-M7
bevezető szakasz

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 14500 m

Kiadó iroda : Kiadva

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : -

Közös területi szorzó: 8 %

Bérbeadottság: -

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 13.5  -  14.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 825 Ft/m /hó

Min. bérleti idő: 3 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Mélygarázs - 90 €Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2010. január 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Bank Bicikli tároló Kávézó Menza
Autómosó ATM Konferencia terem Futárszolgálat
Öltöző zuhanyzóval Vendégparkoló Parkolás a közelben Étterem
Bevásárló utca Bevásárlóközpont a közelben Zuhanyzó Tároló helyek
Park a közelben Tömegközlekedési elérhetőség

Magas minőségű kialakítás Zónás beléptető rendszer Álpadló Riasztó
Közösségi tér Épületfelügyeleti rendszer Sprinkler rendszer Zártláncú TV rendszer (CCTV)
Álmennyezet Tűzbiztonsági rendszer Válaszfalak Központi fűtés
4 csöves fan-coil Szerver szoba Hangszigetelt Padlószőnyeg
Raktár terület Optikai kábelezés Telefonközpont Tűz és füst érzékelő
Stílusos közös területek Beléptető rendszer Modern telekommunikációs

rendszer

Egyéni fogyasztásmérők



Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Energiaellátás

Lift

Nyitható ablakok

24 órás biztonsági szolgálat Ingatlan adminisztráció és
menedzsment

Külső ablak takarítás Kertészeti szolgáltatás
Hó eltakarítás Recepció

Felszerelt konyha Lift karbantartás Biztonsági szolgálat Akadálymentesített

UPS Kettős betáp

Nagysebességű felvonó
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