
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

BC 91
Budapest, XIII., Váci út 91.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2002

Közös területi szorzó 
Common space 9,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 78

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 83 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 415 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

736 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

310 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space

COPYRIGHT © JLL IP, INC. 2023. All Rights Reserved



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 *

3 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A tudatos, energiahatékony működésű irodaépületnek köszönhetően az üzemeltetési költségek lényegesen alacsonyabbak. Modern 
hang- és hőszigetelő, nyitható nyilászárók és száraz hűtőrendszer. A BC 91 közelében található üzletek, gyógyszertár, éttermek, 
bankfiókok széles körű szolgáltatást biztosítanak a bérlők számára. Budapest egyik legnépszerűbb irodapiaci lokációjában, a Váci 
úti irodafolyosón, metrómegálló közvetlen közelében helyezkedik el.

Jellemzők:

 épület menedzsment, karbantartás
 álmennyezet
 24 órás őrszolgálat
 közös területek takarítása
 légkondicionálás 
 hang- és hőszigetelő, reflexiós üvegezésű nyílászárók
 zárt parkoló
 parkolóhelyek: 78

Due to the conscious, energy-efficient operation of the office building, the operating expenses are significantly lower. Cutting-edge 
sound-proofing and thermal insulation, opening windows and dry heating system. Fast and professional execution of maintenance, 
cleaning and caretaking jobs in the offices. Shops, pharmacies, restaurants and bank shops provide a wide range of services for the 
tenants. The building is located in one of the most popular office market regions of Budapest: in the office corridor of Váci út, very 
close to a metro station.

Amenities:

 Building management and service 
 Suspended ceiling
 24-hour security system
 Cleaning of common areas 
 Four pipe fan-coil air condition system with fresh air supply 
 Double glazing special noise insulated windows 
 2 modern elevators 
 Closed garage 
 Parking places: 78

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


