Kiadó iroda
Office to let

Infopark A RC
Budapest, XI., Neumann János u. 1.

Információk az épületről | Building information
Állapot
Building status

Szerződési feltételek | Commercial terms
Létező
Existing

Építés éve
Year of construction

2000

Közös területi szorzó
Common space

7,00 %

Parkolóhelyek száma
Number of parking spaces
Parkoló ráta
Parking ratio
Bruttó bérbeadható irodaterület
Gross leasable area
Kategória
Property grade

Elhelyezkedés | Location

241

Irodaterület*
Office space*

bejelentkezés
után *
after login *

Parkoló
Parking

bejelentkezés
után *
after login *

Üzemeltetési díj*
Service charge*

bejelentkezés
után *
after login *
* Asking terms for m²/month + VAT

1 / 57 m²

13 518 m²

A

Szabad Terület | Available space

244 m²

Összes bérelhető irodaterület
Available office space

244 m²

Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor
1
Összesen | Total

Üres területek | Vacant space

Rendelkezésre áll | Availability

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az Infopark zöldövezetben, az egyetemvároshoz közel, kiváló fekvésű és telekommunikációs adottságokkal rendelkező helyen
létesült. Az iroda komplexumot a Stúdió 100 tervezte, fejlesztése két ütemben történt.
Az első ütemben 11000 m2 alapterületű öt emeletes irodaház és 250 parkolóhely létesült. A második ütemben azonos színvonalú
4000 m2 alapterületű irodaszárny készült el. Az egész épületben megtalálhatók a magas szintű szolgáltatások és legújabb technikai
megoldások.
Infopark Budapest offers premises for lease to technology-based companies. Infopark is located in the neighbourhood of the
Technical University of Budapest on the Buda Side of Budapest. The building has an excellent accessibility by car and public
transport.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Újbuda Központ
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram

Kapcsolat | Contact
+36 1 489 02 02
Több információ
More information

