
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Hegyvidék Shopping Center
Budapest, XII., Apor Vilmos tér 11-12.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 600 m²

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
Közép--Buda rangos zöldövezetében, a XII. kerület Buda rangos zöldövezetében, a XII. kerület szívében található ez az elokelo 
vegyes használatú szívében található ez az elokelo vegyes használatú ingatlan, amely kiváló bevásárlási és szabadido ingatlan, 
amely kiváló bevásárlási és szabadido eltöltési lehetoségeket kínál az igényes helyi eltöltési lehetoségeket kínál az igényes helyi 
lakosoknak.lakosoknak.
A bevásárlóközpont kulináris szolgáltatásai miatt
A bevásárlóközpont kulináris szolgáltatásai miatt különösen népszeru, neves ínyenc üzletekkel és különösen népszeru, neves ínyenc 
üzletekkel és éttermekkel, valamint luxus divatmárkákkal. Az éttermekkel, valamint luxus divatmárkákkal. Az épület 6600 
négyzetméter területet foglal magában épület 6600 négyzetméter területet foglal magában a föld felett és két felso emeleten, 
irodákkal a a föld felett és két felso emeleten, irodákkal a kiskereskedelmi egységek felett.kiskereskedelmi egységek felett.

Located in the prestigious green area of Central Buda, in the heart of district XII, this upmarket Buda, in the heart of district XII, this 
upmarket mixedmixed--use property offers excellent shopping and use property offers excellent shopping and leisure facilities for 
discerning local residents.leisure facilities for discerning local residents.
The shopping center is especially popular for its
The shopping center is especially popular for its culinary services, with a selection of renowned culinary services, with a selection of 
renowned gourmet shops and restaurants, alongside luxury gourmet shops and restaurants, alongside luxury fashion brand stores. 
The building comprises 6,600 fashion brand stores. The building comprises 6,600 sqsqm of space over ground and two upper floors, 
m of space over ground and two upper floors, with offices above the retail units. with offices above the retail units.

Tömegközlekedés | Public transport
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


