
Új központot keres vállalkozásának?
Zöldövezeti panorámás épületben képzeli el székhelyét?
Bővülő cégének testreszabható irodát keres?
A House Hunters Ingatlaniroda kínálatában bérbeadó egy újszerű modern
irodaépület földszintje Budapest II. kerületében.
A 2 szintes épület földszintje saját bejárattal rendelkezik, kb 100 m2-en kínál
jelenlegi kialakításában egy nagyobb (kb 60 m2-es) egybefüggő irodát, egy
kb 20 m2-es külön tárgyalót, egy teakonyhát és egy duplamosdót.
Irodájában akár 6-8 munkaállomásnak is jut elegendő hely, de a tárgyaló
leválasztása is könnyűszerrel megszüntethető.
Az épület modern nyílászárókkal, újszerű hideg-meleg burkolatokkal
rendelkezik. Klímája nincs, de a hőszivattyús mennyezeti és padló hűtő-fűtő
berendezésnek hála nem is szükséges. A biztonsági rendszer és riasztó ki
van építve, üvegportája előtt egy szeparált kis terasz is található. Telken
belül zárt részen 4 személygépkocsi felszíni beállására van lehetőség. 
A leendő bérlő saját igényei és elképzelése szerint újra rendezheti a
légtereket, egyedi felújításokat eszközölhet, ez mind egyéni megállapodás
részét képezi.
A képeken látható bútorzat nem része a bérleti díjnak. 2023 március
elesejétől költözhető min 3 éves időszakra 3 havi kaució megfizetése
mellett. Azonos telken a szomszédos épület egyben szintén kiadó 273 m2-
es területtel, garázzsal és tövábbi felszíni beállókkal.
A lokáció csodálatos. Buda zöldövezeti, tájvédelmi körzetekkel körbeölelt
részén található a telek fantasztikus panorámával. A Széll Kálmán tér 20
perc alatt közelíthető meg tömegközlekedéssel, a nyugati agglomeráció kb
30 perc autóval, a pesti belváros pedig szintén elérhető 30 perc alatt.
Ideális lehet irodai tevékenységre, egészségügyi, vagy szépészeti
klinikának, bemutatóteremnek, vagy oktatási intézménynek. Amennyiben
hasonlót keres, ne hagyja ki! Mindenképp nézze meg és szeressen bele!
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