
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

CityZen
Budapest, XIII., Váci út 37.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2016

Közös területi szorzó 
Common space 7,35 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 174

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 73 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 12 772 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

836 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

836 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

4 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az irodaház kilenc emeletével és három garázsszinttel szolgálja ki a bérlőket. Az irodaházban egy átlagos emelet 1.500 m2, mely igen 
rugalmasan válaszfalazható a bérlők igényei szerint. A négy személyfelvonóval könnyen - és igény esetén közvetlenül - 
megközelíthető irodahelyiségek légkondicionáltak, padlószőnyeggel és álmennyezettel egyszerűen kialakíthatók, és igényesen 
megoldhatók a bérlő belsőépítészeti elképzelései. Minden irodaterülethez önálló teakonyha és vizesblokk kapcsolódik. Az 
épületben található irodákat a dolgozók kártyás beléptető rendszerrel közelíthetik meg, illetve 24 órás biztonsági- és porta szolgálat 
áll a bérlők rendelkezésére. 

A CityZen belső kiépítése lehetővé teszi az irodaterek flexibilis megvalósítását a bérlők igényei szerint. A dinamikusan fejlődő üzleti 
környezetben, nagyszerű környezeti adottságaival, kiváló megközelíthetőségével, magas biztonsági rendszerével a XIII. kerület egyik 
legjobb ár/érték arányú irodaházai közé tartozik. Felújítva 2016-ban.

The Cityzen has 9 floors and 3 garage floors underground. The building offers offices of various sizes satisfying different needs of 
prospect tenants. Because this flexibility of the CityZen, it is able to host and secure real estate infrastructure for tenants from 300 
up to 9,000 sqm. The premises can be easily approached with 4 elevators. In cases of special demands, the premises can be entered 
directly by the elevators.

Due to the modern technical implementations of the office complex, highly efficient BMS and HVAC, life safety systems (e.g.: fire and 
smoke detector), openable windows, suspended ceiling and raised floor serve the comfort and the security of the Lessees. There are 
24/7 reception and security for the tenants and their guests, on-site maintenance service is also available in business hours. 

Duna Office Center internal leased areas can be fitted out on high efficient way because of the flexible and effective layout of the 
floors. In a dynamically growing business area, with great facilities and location as well as the high security services, the DOC is in 
the most cost-efficient office buildings in the XIII. district.
The building was renovated in 2016.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Dózsa György Way


