
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Agora Tower
Budapest, XIII., Árbóc u.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2020

Közös területi szorzó 
Common space 6,90 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 416

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 69 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 34 000 m²

Kategória 
Property grade A+

Szerződési feltételek | Commercial terms

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

Szabad Terület | Available space

765 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

765 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

1 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Új városközpont a Váci úti irodafolyosó szívében, fenntartható, kortárs építészeti megoldásokkal, 15 teniszpályának megfelelő 
zöldfelülettel és tágas közösségi terekkel is szépíti majd a várost.

A neves londoni MAKE Architects és a hazai FINTA Stúdió közreműködésével megálmodott AGORA Budapest 136.000 m2 
bérbeadható területet foglal magába, prémium kategóriás, modern irodákkal és a napi igényeket kiszolgáló szolgáltatásokkal várja 
leendő bérlőit. A 2023-ra elkészülő világszínvonalú épületekben 12.000 ember dolgozhat majd.

A new city centre in the heart of the Váci Office Corridor with sustainable, contemporary architectural solutions, a green area 
equalling the size of 15 tennis courts and spacious community places will bring significant improvement to the city.

AGORA Budapest, masterminded by the renowned MAKE Architects from London and the Hungarian FINTA Studio, will comprise 
136,000 sq m of leasable space with premium category, modern offices and services which will meet all the daily needs of the future 
tenants. These world-class buildings are scheduled for completion by 2023 and will offer office space for around 12,000 people.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Árpád Híd
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


