Kiadó iroda
Office to let

Árpád Center
Budapest, XIII., Árboc u. 6.

Információk az épületről | Building information
Állapot
Building status

Szerződési feltételek | Commercial terms
Létező
Existing

Építés éve
Year of construction

2008

Közös területi szorzó
Common space

5,00 %

Parkolóhelyek száma
Number of parking spaces

120

1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület
Gross leasable area

5 374 m²

Elhelyezkedés | Location

bejelentkezés
után *
after login *

Parkoló
Parking

bejelentkezés
után *
after login *

Üzemeltetési díj*
Service charge*

bejelentkezés
után *
after login *
* Asking terms for m²/month + VAT

Parkoló ráta
Parking ratio

Kategória
Property grade

Irodaterület*
Office space*

A

Szabad Terület | Available space

458 m²

Összes bérelhető irodaterület
Available office space

207 m²

Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor

Üres területek | Vacant space

Rendelkezésre áll | Availability

3

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

4

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total

bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A kiváló közlekedési és tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező Árpád Center Budapest 13. kerületében található.
Az Árpád Center egy korszerű irodaépület, amely a legtöbb műszaki elvárásnak megfelel. A nagyvonalú tervezésnek köszönhetően
hatékony elrendezésű és rugalmasan alakítható irodák bérelhetők legalább 200 m² alapterülettől. Az épülethez igényes kialakítású
és berendezésű fogadótér tartozik, ahonnan két lifttel érhetők el az emeletek. Az épület bérlőinek kényelmét 24 órás biztonsági
szolgálat, kártyás beléptetőrendszer, étterem és gyógyszertár szolgája. Az épülethez csöves fancoil légkondicionáló rendszer,
nyitható ablakok, és tetőteraszok. Központi elhelyezkedésének köszönhetően az épület jól megközelíthető metróval, busszal és
villamossal egyaránt.
The Árpád Center is located in Budapest's 13th district and enjoys excellent public transport and road access.
The Árpád Center - with its refurbished lobby - offers flexible office space from 150 m² and a pleasant working environment. The
building is equipped with two-pipe fan coil system, suspended ceilings, opening windows and an underground car park. 24-hour
reception and security service, 365-day access with card entrance system, a restaurant, pharmacy and ATM machine serve the
tenants of the building. The building is located at the corner of Árboc and Visegrádi Street and is easily accessible from Hungária
Boulevard, Árpád bridge and Váci Road either by car or by underground, buses and trams. An interurban bus station is located next
to the building.

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

Kapcsolat | Contact
+36 1 489 02 02
Több információ
More information

