Kiadó iroda
Office to let

Corvin Panorama Tower (Corvin 2)
Budapest, VIII., Futó u. 35-45.

Információk az épületről | Building information
Állapot
Building status

Szerződési feltételek | Commercial terms
Létező
Existing

Építés éve
Year of construction

2010

Közös területi szorzó
Common space

9,95 %

Parkoló ráta
Parking ratio

1 / 12 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület
Gross leasable area

7 353 m²

Kategória
Property grade

Elhelyezkedés | Location

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

A

Szabad Terület | Available space

931 m²

Összes bérelhető irodaterület
Available office space

454 m²

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

Üres területek | Vacant space

Rendelkezésre áll | Availability

4

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

5

várjuk jelentkezését * | please contact us *

várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total

bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Corvin Panoráma Tower a Corvin Sétány kapuja, amely különleges panorámát nyújt a budai hegyekre.
Az épület a Budapest belvárosának ütőerét képviselő Nagykörútról is jól látható, elhelyezkedése és a tömegközlekedési adottságok
kiváló megközelít-hetőséget biztosítanak. A Corvin Panorama Tower L-alakú szintjei kifejezetten alkalmasak az irodai tér
megosztására. A hatalmas ablakokon keresztül rengeteg természetes fényhez jut minden iroda helyiség. A Corvin mozi felett
található Corvin Panoráma Tower további előnye, hogy nagy és jól látható felületet nyújt a cég logójának elhelyezésére is.
A Corvin Panoráma Tower a különleges igények kiszolgálásában is ideális megoldást nyújt, mivel a Corvin Sétányon 150 üzlet és
szolgáltatások széles köre található, köztük 15 teraszos étterem, kávézók, pubok, fitnesz-wellness központ és mozi.
A Corvin Sétány célja, hogy újjáélesszük a Budapest szívében található Józsefváros építészeti, szociális, gazdasági és kulturális életét
a 22 hektáros, komplex területfejlesztés által.
Corvin Panorama Tower is the gate of Corvin Promenade with excellent panorama of Buda hills.
This building is visible from Nagykörút, the main artery of Budapest. The location of the building in the city centre offers excellent
accessibility with public transportation. With its L-shaped floors, tenants can efficiently split office space. All offices can get plenty of
natural light through the large windows. This is the building where tenants can make real use of their visibility. Above Corvin
Cinema, Panorama Tower ensures large surface for company logo placement.
Panorama Tower meets special requirements by providing a wide range of services: shopping street with 150 shops, service units,
15 restaurants with terraces, cafés, pubs, fitness-wellness centre, and a movie theater.
Corvin Promenade aims at the architectural, physical, social, economic and cultural state of a large part of Józsefváros in the city
center of Budapest on the area of 22 acre.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Corvin-negyed

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

