KIADÓ IRODÁK A METRODOM PANORÁMA
LAKÓPARKBAN

BEMUTATKOZÁS
A Flatco Real Estate Kft. saját tulajdonú újépítésű lakások,
irodahelyiségek és üzlethelyiségek széles választékát kínálja hosszútávú bérletre Budapest területén.
• Sokéves tapasztalattal rendelkező ingatlankezelők
• Saját műszaki és karbantartói állomány
• Jól felépített és átlátható számlázási folyamat

KIADÓ IRODÁK
•

13 darab, 43 m² és 142 m² közötti méretű
irodahelyiség

•

Az irodák az épületek első emeletén találhatók, lifttel
vagy lépcsőn közelíthetők meg

•

24 órában őrzött lobby

•

Az irodahelységek tervezését és kivitelezését a bérlő
igényei alapján végezzük el

•

Teremgarázs hely bérelhető az épületben
(60 EUR + ÁFA / beálló / hónap)

Panoráma B

PB-113

97

Panoráma B

PB-114

60

•

Irodáink 3 hónap kaucióval, minimum 3 éves bérleti
időtartamra vehetők bérbe

Panoráma B

PB-115

77

Panoráma C

PC-114

72

Panoráma C

PC-113

99

Panoráma C

PC-112

94

Költségek
•
•
•
•

Bérleti díj: 12,5 EUR + ÁFA / m² / hónap
Közös költség: ~1 EUR + ÁFA / m² / hónap
Irodáink vonatkozásában közös területi szorzó nincs
A közüzemi fogyasztás elszámolása egyedi mérőórák
alapján történik

ÉPÜLET

EGYSÉG KÓD

ALAPTERÜLET (m2)

Panoráma A

PA-116

69,55

Panoráma A

PA-119

43

Panoráma A

PA-118

142

Panoráma D

PD-D01I1-I

73

Panoráma D

PD-D01I3-I

86

Panoráma D

PD-D01I4-I

109

Panoráma D

PD-D01I5-I

99

METRODOM PANORÁMA LAKÓPARK
A Panoráma épületegyüttes a IV. kerület modern, helyi városközpontját hozza
létre Újpest történelmi városmagjához, a Szent István térhez kapcsolódva.
•
•
•
•
•

Fejlesztő: Metrodom csoport
Átadás: 2020 első felében folyamatosan
4 egyedi, egyenként 17 emeletes lakóépület
632 lakás
Üzletek, éttermek, irodák az épületekben

A tornyokat kiépített terek, parkok, sétálóutcák kötik össze, az alábbiakat nyújtva
mind a Panoráma lakóközösségének, mind a környéken élőknek és dolgozóknak:

KÖZÖSSÉGI TEREK

ZÖLD TERÜLETEK,
PARKOK

DÍSZMEDENCE

JÁTSZÓTEREK

SZÍNPAD

A Panoráma épületének jellegzetessége a magasba nyúló tornyain és a közbülső
épületeken kialakított függőleges liget, mely zöldfalaival, és homlokzatára
ültetett növényeivel egyedi és természetközeli élményt nyújt mind a lakók, mind
a környéken járók számára.

ELHELYEZKEDÉS
A Metrodom Panoráma a IV. kerületben, a Váci úti
irodafolyosó folytatásaként alkotja meg Újpest új, lokális
centrumát, a Duna-parttól mindössze 5 perc sétára.

Metrodom Panoráma

KÖZLEKEDÉS
10 perc

M3 metró
10 perc séta Újpest-Központból
vagy Újpest-Városkaputól

104
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104A

Buszmegállók, villamosmegállók
(104, 204, 196, 12, 14)
sétatávolságra
Autóval és kerékpárral egyaránt
könnyen megközelíthető

204
950
950A

196
196A

M3

M3

Jelen dokumentum csak tájékoztató jellegű. A tájékoztatás nem teljes körű, és
nem minősül ajánlatnak. A szerződések tartalma egyedi tárgyalások útján kerül
kialakításra, a részletekről és további feltételekről érdeklődjön a honlapunkon található
elérhetőségeken!
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