
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Eiffel Square Office Building
Budapest, VI., Teréz körút 55-57.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2009

Közös területi szorzó 
Common space 3,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 365

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 48 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 17 516 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
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
A Torony

Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

0 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

3 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

B Torony

Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

3 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az Eiffel Square Irodaház nem egyszerűen egy modern üvegpalota a budapesti klasszikus belváros szívében, a Nyugati Pályaudvar 
franciás hangulatot idéző épületegyüttesének szomszédságában, hanem sokkal inkább egy saját életet élő, különleges 
mikrokörnyezet, mely az épület előtti igényesen kialakított zöld parkkal kiegészülve egy valóban élhető és élvezhető 
munkakörnyezetet teremt.
Az A+ kategóriájú irodaház épületében a modern technológia ötvöződik a természetes anyagokkal, így megtalálhatóak a teljesen 
rugalmasan kezelhető légkondicionáló rendszertől kezdve a részben nyitható ablakokon át a környezetbarát és energiatakarékos 
megoldások is, amelyre jelenlegi tulajdonosa is különös figyelmet fordít. 
Emellett az Eiffel Square Irodaházat úgy álmodták meg tervezői, hogy minél több olyan szolgáltatást biztosítson, melynek 
segítségével az Irodaházban dolgozók optimalizálni tudják munkaidejüket és kellemesebbé tehető környezetük. A pénzintézettől az 
utazásiirodáig, a kávézótól az éttermekig, az diagnosztikai és egyészségügyi szolgáltatásoktól a gyógyszertárig, a szépségápolástól 
az élelmiszerüzletig számos kiskereskedelmi egység kap helyet az irodaházban, illetve még sok más lehetőség is elérhető a 
közvetlen közelben, beleértve a szomszédos WestEnd Bevásárlóközpont széles kínálatát is. 
A belvárosi környezetben szinte egyedülállóan, csobogókkal, szökőkutakkal és impozáns vízfelületekkel kiépített, 4 800 nm-es Eiffel 
Park tavasztól őszig kellemes hangulatú fröccsterasszal és kulturális programokkal teszi színesebbé az Irodaház környezetét. 
Az Eiffel Square Irodaház 6 szinten közel 17 700 nm irodaterületet és mintegy 3 000 nm kiskereskedelmi területet foglal magában, 
amelyet egy szépen gondozott zöld parkra nyíló, több mint 2 000 nm alapterületű éttermi szint, valamint egy kizárólag a bérlők és 
vendégeik számára fenntartott, összesen 357 férőhelyes mélygarázs egészít ki.
Az épület 2010 tavaszán került átadásra, fejlesztését a ConvergenCE/DVM Design bonyolította, vezető tervezője pedig a Finta és 
Társai Építész Stúdió volt.



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
The Eiffel Square Office Building is not simply a modern glass palace in the heart of Budapest's classic city centre, next to the French-
inspired building complex of the Western Railway Station, but it also offers a special microenvironment, complemented with a 
sophisticated and attractive green park beside the building.

The A + category office building combines modern technology with natural materials, from the fully flexible air-conditioning system 
through the partially openable windows to the environment-friend and energy-saving technical solutions, to which the current 
owner also pays special attention.

In addition, the Eiffel Square Office Building’s designers aimed also to provide as many services as possible to help those working in 
the Office Building optimizing their working hours and making their environment more pleasant. From financial institution to travel 
agency, from cafe house to restaurants, from medical diagnostic and health care service centre to pharmacy, from beauty shop to 
grocery store, there are a number of retail outlets in the office building and many more in the immediate vicinity, including the wide 
range of services offered by the WestEnd Shopping Centre in the neighbourhood.
From spring to autumn, the 4,800 sqm Eiffel Park, being an almost unique downtown green area built out with fountains and 
imposing water surfaces, enriches the pleasant atmosphere there with a pub-terrace and several cultural programs.
The Eiffel Square Office Building comprises of almost 17,700 sqm office space and approximately 3,000 sqm retail area, on 6 levels. It 
includes a cca. 2,000 sqm area being ideal for restaurants and food courts on the Eiffel Park level, as well as an underground garage 
with a total of 357 parking spaces, reserved exclusively for the tenants and their guests.
The building was handed over in the spring of 2010. Its development was carried out by ConvergenCE / DVM Design, while the lead 
designer was Finta és Társai Építész Stúdió.


