
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Panoráma Ház
Budapest, XIII., Váci út 19.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2000

Közös területi szorzó 
Common space 10,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 62

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 663 m²

Kategória 
Property grade B

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 Panoráma Ház , Budapest egyik legkedveltebb lokációjában, a Váci úti irodafolyosón kínál „B” kategóriás irodákat mind a 
nagyobb, mind a kisebb területet igénylő bérlők számára, otthonos környezetben, összesen 4 szinten. Az épület egyedi 
üveghomlokzatának és a precíz tájolásnak köszönhetően sok természetes fény jut az irodákba, a kellemes, barátságos terek és a 
minden igényt kielégítő rugalmas kialakítási lehetőségek kényelmes munkakörülményeket biztosítanak az itt dolgozók számára. A 
mélygarázs a parkolási igényekre, a helyszíni üzemeltető csapat pedig a napi munka során esetlegesen felmerülő technikai, műszaki 
kérdésekre jelent azonnali rugalmas megoldást.

Panoráma House offers ’B’ category offices on one of the most popular office locations: the Váci út. The building offers space for 
both small and large companies on four floors in a cosy surrounding with excellent public transportation and accessibility. The 
offices have access to a lot of natural light due to the unique glass facade and precise orientation of the building. The pleasant cosy 
building and the flexible fit-out possibilities meet all requirements of today’s modern tenants and provide comfortable work 
environment. The underground garage satisfies parking demands, while the on-site facility management team gives prompt 
solution to everyday technical problems and tenant requirements.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Árpád híd
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus


