
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Amfi Center
Budapest, III., Timár u. 20.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1992

Közös területi szorzó 
Common space 10,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 21

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 1 890 m²

Kategória 
Property grade B

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
Az Amfi-Center Óbudán, az Árpád híd és a Szépvölgyi út közelségében, a Pacsirtamező út és a Bécsi út közötti Tímár utcában épült 
irodaház. Az épületet skandináv beruházók fejlesztették, magas műszaki tartalommal bír. Gépkocsival a behajtás a Tímár utcába a 
Bécsi út/Szőlő utca és a Pacsirtamező út felől is lehetséges. A környéken a parkolás ingyenes. A HÉV Tímár utcai megállója és a 17-es 
villamos is kb. 400m-re található, míg a 86-os, 29-es, 109-es, 206-os buszok megállói közvetlen közelben elérhetőek. A közelben több 
ABC, étterem, kávézó, gyógyszertár, óvoda és más szolgáltatás is elérhető.

The Amfi Center is located in Óbuda, near Árpád híd and Szépvölgyi road, on Tímár road between Pacsirtamező road and Bécsi 
road. Thanks to its scandinavian developers, the building boasts with great technical specifications and can be easily accessed by 
car, and the area has free parking spaces. Buses 86, 29, 109 and 206 are 400 m walking distance from the building. Numerous small 
shops are located in the proximity of the building.

Tömegközlekedés | Public transport
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus


