Kezdőlap / B kategóriás irodák / Fogarasi Business Center

Fogarasi Business Center

1148 Budapest, Fogarasi út 3
Iroda bérleti díj (m2 / hó)

Kiadó iroda :

8.5 €/m2 + Áfa

21 m2

Üzemeltetési díj: 1 000 Ft/m2/hó + Áfa

Minimum kiadó iroda: 15 m2

1148 Budapest, Fogarasi út 3
Iroda bérleti díj (m2 / hó)

Kiadó iroda:

8.5 €/m2 + Áfa

21 m2

Üzemeltetési díj: 1 000 Ft/m2/hó + Áfa

Minimum kiadó iroda: 15 m2

Tulajdonos

Általános leírások
Dolgozz nálunk a Fogarasi Business Center Irodaházban!
Különféle méretű, és elhelyezkedésű irodáink közül biztosan
megtalálod a Neked és munkatársaidnak megfelelőt!
Szolgáltatásaink:
- fan-coil rendszerű klíma-, és fűtésrendszer
- kártyás beléptető-, kamerás biztonsági rendszer
- 24 / 7 rendelkezésre állás
- Portaszolgálat, ahol leveleidet, csomagjaidat átveszik, és átadják
Neked!
- irodabútorok igény szerint, ingyenesen!
- folyamatos takarítás és karbantartás

Kemény Attila
Fogarasi Investment Kft.

+36 20 999 9876

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája:

B kategóriás irodák

- internet (igény szerint, térítés ellenében bérelt vonali internetet
biztosítunk)
- felszerelt teakonyhák, kerékpár-tárolási lehetőség
- ingyenes székhely / telephely bejegyzési lehetőség!
- rugalmas és fix bérleti konstrukciók is elérhetők!
- Kiváló megközelíthetőség, ingyenes parkolás!
Az üzemeltető csapat várja hívásodat! Az irodákat egyeztetés után a
nap bármely szakában megtekintheted!
A hirdetésben szereplő árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Épület státusza:

Átadott

Irodaterület összesen :

2700 m2

Kiadó iroda :

21 m2

Bérelhető irodák :

50 m2

Irodaegységek szintenként - megnyitás »

Minimum kiadó iroda :

15 m2

Közös területi szorzó:

15 %

Bérbeadottság:

99%

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj:

-

Üzemeltetési díj:

1 000 Ft/m2 /hó + Áfa

Min. bérleti idő:

1 év

Kaució/óvadék:

2 hó

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus

Parkolóhelyek

Parkolási díj

Felszíni parkoló

-

-

Mélygarázs

-

-

Kiegészítő információk

Szolgáltatások

Bicikli tároló
Bevásárlóközpont a közelben

Építés éve:

1998. január 1.

Felújítás éve:

-

Bérlők:

-

Üzletek
Tömegközlekedési elérhetőség

Parkolás a közelben

Gyógyszertár

Beléptető rendszer
Tűz és füst érzékelő
Zónás beléptető rendszer

2-csöves fan-coil
Épületfelügyeleti rendszer
Épületgépészet

Padlószőnyeg
Optikai kábelezés

Bukó ablakok

Nyitható ablakok

Külső ablak takarítás

Hó eltakarítás

Biztonsági szolgálat

Recepció

Felszerelt konyha

24 órás biztonsági szolgálat

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Álmennyezet
Tűzbiztonsági rendszer
Válaszfalak
Nyílás zárók

Egységes ablak rolók
Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Hagyományos felvonó

Ingatlan adminisztráció és
menedzsment
Lift karbantartás

