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Description
Tulajdonostól kiadó egy 160+40 négyzetméteres, teljesen szeparált
ingatlan a BAH-csomópont közelében, csendes, jó levegőjű
környezetben, de az M1-M7 közelében. Kizárólag csendes
tevékenységre (iroda, cégközpont, szervíz, precíziós műhely stb.). Az
ingatlan a természetvédelmi terület mellett helyezkedik el. Kutyabarát,
nagy terasszal.

Az ingatlan 160+40 m2, 3+2 db WC-vel és egy konyhával. A 160
négyzetméteres rész kisebb részekre osztható. Két utcai bejárattal

200m2 iroda kiadó a BAH-
csomópontnál

1112 Budapest, Bod Péter utca 13.

Office Rental Fee (m  / month)

500.000 HUF / month
Service Charge: -

2 Available Office Space :

200 m
Min. Office Space for Rent: 200 m

2

2

1112 Budapest, Bod Péter utca 13.

Office Rental Fee ( month)

500.000 HUF / month

Available Office Space:

200 m2

Lessor

Kiadó Iroda
+36 20 922 3404

Mail me

Spatial Data
Office Building Category: Flat offices

Building Status: Exist
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rendelkezik, akadálymentesen megközelíthető, körben minden ablak
bukó-nyíló. Ipari áram és gázcirkó van bekötve, a fűtés padlófűtéssel
történik. Elektromos autó töltése lehetséges. Víz, gáz, villany
elszámolása külön mérőóra alapján. Közös költség, külön üzemeltetési
díj nincs.

Igény szerint 4 db zárt parkoló (kerékpároknak is), ill. az utcában
ingyenes a parkolás, és sok a szabad hely.

Az ingatlan részben felújított, a további felújítások az új bérlő igényei
alapján történnek – a felújítás költsége a bérleti díjból megegyezés
szerint potenciálisan lelakható.

Office Space in Total : -

Available Office Space : 200 m

Rentable Offices : -

2

Min. Office Space for Rent : 200 m

Add-on Factor: -

Occupancy Rate: 0%

2

Financial Information
Office Rental Fee: -

Service Charge: -

Min. Rental Period: 1 year

Financial Guarantee: 3 month

Rent Calculator »

Parking
Type of Parking Spaces Parking Fee

Surface Parking - -

Underground - -
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