
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Corner6 Business Center
Budapest, VI., Nagymező utca 46-48.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Közös területi szorzó 
Common space 2,00 %

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 802 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 Corner6 Business Center Budapest belvárosi részén, a 6. kerületben található. Budapest ezen része az elmúlt időszakban több 
fejlesztésen esett át, így teljesen megújulva a pezsgő városrész számos szolgáltatást kínál: alig pár percre találhatóak éttermek, 
kávézók, kulturális és szórakoztató létesítmények, inspiráló környezetet és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítva mindenkinek, 
aki itt dolgozik. Az 'A' kategóriás irodaház 7 emeleten több mint 6.800 m2 bérbeadható területtel rendelkezik, nagyobb területigényű 
cégek számára is megoldást kínálva. Minden emelet hatékonyan variálható nyitott terű vagy cellásan osztott területekkel. A felső 
szinthez tágas tetőterasz, valamint egy galéria rész tartozik. Minden egység saját teakonyhával és mosdóval felszerelt, zuhanyzók, 
valamint öltözők igény szerint kialakíthatóak. A többszintes földalatti parkolóban kerékpár tároló is található.

Budapest Corner6 Business Center located in the 6th district, part of downtown. This part of the capital in recent times undergone 
more development, so it is completely renewed in the hot part of the city offers many services: only a few minutes away restaurants, 
coffee shops, cultural and entertainment facilities, providing an inspiring environment and recreational opportunities for everyone 
who works here. The 'A' category office building on 7 floors has over 6,800 m2 of gross leasable area, offering a solution for larger 
space-intensive companies.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1, M2, M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Oktogon
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram, Trolibusz | Trolley Bus


