
2016-03-02 

Bemutató 

Tisztelt Érdeklődő! 

Örülünk, hogy kiadó irodánk felkeltette érdeklődését. A 
következő három oldal arra szolgál, hogy bemutassuk Önnek 
irodaházunk szolgáltatásait, magát az épületet és annak 
környezetét. 

I Rólunk 
Az Expert Irodaház Kft-t 2006-ban alapítottuk, azzal a céllal, 
hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk jelenlegi és 
leendő ügyfeleink részére. A kétszintes irodaház az ÁTI-Sziget 
Ipari Park 11. (2310, Szigetszentmiklós) szám alatt található, 
mindössze 9 kilométerre Budapesttől, az MO autóút 
vonzáskörzetében.  

Az irodaházban kártya-alapú beléptetőrendszer és zárt láncú 
0-24 kamerarendszer működik, számos kamerával és egy 
beléptető ponttal az épületbe. Vendégek részére a belépés az 
ipari park területére a park saját belépő pontjainál lehetséges. 
Az épület 2007-ben teljes körűen fel lett újítva, a fűtés fa-
elgázosító kazánokkal történik, az irodaház saját wifi-
rendszere bérlőink számára ingyenes, ám saját internet 
szolgáltató használatára is lehetőség van. 
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Általános információk és 
árak 

Irodáink az épület második 
emeletén helyezkednek el, 
kettő konyhával, 3-3 férfi és 
női mosdóval 

 

Kettő felszerelt 
konferenciaszoba használata 
ügyfeleink részére díjmentes. 

 

14-20-27 m2 irodák 

Az itt található táblázat egy (téli) 
havi, legmagasabb, nem átlagos 
rezsi költséget mutat. A fűtés 
csak a téli hónapokra vonatkozik. 

Az átlagos elektromos áram 
fogyasztás 40-60 KWh/hó.  
Havi alapár – bútorozott 

Iroda 14 m2 

22000HUF/hó + ÁFA 

Iroda 20 m2 

30 000 HUF/hó + ÁFA 

Iroda 27 m2 

50 000 HUF/hó + ÁFA 

 

Az előforduló legmagasabb rezsi költségek  
(nem átlag árak, a téli és nyári szezonok miatt) 
Elektromos 
áram 

Saját mérővel Csak 
tájékoztatás 

37.68HUF/KW + 
ÁFA 

HUF 

Víz, 
csatorna 

Személyhez 
kötött 

  HUF 

Telephely 
fenntartás 

Bérelt m2    HUF 

Terület 
fenntartás  

Jármű   HUF 

Konténer 
(szemét) 

Személyhez 
kötött 

  HUF 

Fűtés Bérelt m2   4-6 hónap HUF 
Összesen    HUF 
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Általános tudnivalók 

A bérleti idő nincsen 

meghatározva, ezt Ön dönti el, ez 

alapján állítjuk össze a szerzodést 

is. 27 m2 irodáink esetében 2 havi, 

14-20 m2  irodáknál 3 havi, bruttó 

kauciót kérünk, mely a szerzodés 

lejártával visszajár, amennyiben 

nem áll fenn tartozás az irodaház 

felé. A konferenciaszobák, 

konyhák és azok berendezései 

díjmentesen használhatóak.  

Az épület körül és előtt a parkolás 
ingyenes. 

Reméljük, hogy ajánlatunk 
felkeltette érdeklődését, várjuk 
további egyeztetés céljából. 

Bármilyen kérdés esetén 
bizalommal forduljon hozzánk! 

Falvai Csaba 

+36 30 180 97 24 

Weboldal: 

http://www.expertirodahaz.eu 

E-mail: 

info@expertirodahaz.eu  

 

Köszönjük figyelmét! 
 
ÁTI-Sziget ipari park 11. 
Szigetszentmiklós, Pest megye, 2310 


