
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Allee Corner
Budapest, XI., Október huszonharmadika u. 8-10.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2009

Közös területi szorzó 
Common space 3,21 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 162

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 42 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 795 m²

Kategória 
Property grade A

Szerződési feltételek | Commercial terms

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
A főváros legnépesebb kerületében, a XI. kerület szívében elhelyezkedő Allee 2009. november 11-én nyitotta meg kapuit. A 
multifunkciós bevásárlóközpont az Október huszonharmadika - Kőrösy - Váli - Bercsényi utcák által határolt 3 hektárnyi területen 
található.
A négy szinten elhelyezkedő bevásárlóközpont 47,000 m² bérbeadható összterületet foglal magában kiskereskedelmi és 
szórakoztató funkciók számára. További 7,000 m² területen irodahelyiségek bérelhetők és háromszintes földalatti mélygarázs 
biztosít 1280 gépjármű számára parkolási lehetőséget.
A fejlesztő, az ING Magyarország Ingatlanfejlesztő Kft. törekedett arra, hogy az idelátogatók igényeit kielégítő, kellemes bevásárló- és 
szórakoztatóközpontot hozzon létre, és egyben magas életminőséget alakítson ki az ottlakók számára. Az önkormányzattal 
kialakított sikeres együttműködésnek köszönhetően az Allee közvetlen környezete is megújult. A Bercsényi utcában egy 100 méter 
hosszú alagút jött létre, mely elvezeti az utca átmenő forgalmát. A Kőrösy utca díszburkolattal ellátott sétáló utcává alakult és a piac 
jelenlegi parkolójából kialakított kisebb közpark csatlakozott hozzá.

Allee Corner offices were built in one of the fastest developing districts of Buda as part of the multifunctional Allee development. "A" 
class office spaces are arranged in two blocks on the South-East part of the development above the retail area at the third, fourth 
and partly fifth floors offering 7000 m² net lettable area. Offices are accessible through two separate lobbies opening to Bercsényi 
and Október 23. streets.

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


