
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Lion Office Center
Debrecen, Vágóhíd utca 2.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 7 500 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

6 000 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

6 000 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

0 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A 6,5 hektár alapterületű Lion Office Center Debrecen keleti részén – a Vágóhíd utca 2. szám alatt – a város egyik leggyorsabban 
fejlődő és legdivatosabb üzleti negyedében található. Az irodaház centrumtól gyalogosan legfeljebb 10 perc távolságra van. A 
buszmegálló közvetlenül az ingatlan előtt található (30-as, 15-ös, 49-es buszjáratok). 
Az irodakomplexumot elérhetősége, a magas minőségű anyagok használata, az optimális tervezhetőség, a flexibilitás és a jó 
felszereltség teszi kiemelkedővé. A terület 24 órás portaszolgálattal, ápolt, gondozott parkkal, fedett kerékpártárolóval és korlátlan 
számú, ingyenes parkolási és kiváló közlekedési lehetőséggel rendelkezik.

The 6.5-hectare Lion Office Center is located in the eastern part of Debrecen, in one of the fastest growing and most fashionable 
business districts of the city. The office building is just 10 minutes walk from the center. The bus stop (bus lines 30, 15, 49) is right in 
front of the property.
The easy accessibility, the use of high-quality materials, flexibility and good technical characteristics make the office complex 
outstanding. The area has a 24-hour reception, a landscaped park, a covered bicycle storage, unlimited number of free parking 
places and excellent transport links.


