
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Pest Center
Budapest, VII., Peterdy u.15

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1991

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 53

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 4 245 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 modern, minden igényt kielégítő Pest Center Irodaház a Keleti Pályaudvar és a Városliget között található. A 7 szintes épületben 24 
órás portaszolgálat, konferenciaterem és az épületben található mélygarázs biztosítják a bérlők kényelmét. Az irodaház mind 
gépkocsival, mind tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. 

Az irodaterületek egyaránt alkalmasak hagyományos, úgynevezett cellás, és egyterű elrendezésre. Minden bérelhető egység saját 
vizesblokkal és teakonyhával rendelkezik és teljesen elkülöníthető. Az egyes szintek nagysága 600 m2. A bérlők igényeit maximálisan 
figyelembe véve minimum 100 - 150 m2-es bérelhető irodaegységek kialakítására törekszik a tulajdonos, a Pest Center Kft.

Az irodaházban külön konferenciaterem áll a bérlők rendelkezésére.

The Pest Center is able to meet all needs, and it's located between Keleti Pályaudvar and Városliget. It contains 7 floors, with 24/7 
security service, a conference room, and an underground car park. It's easily accessable by car and by public transport as well. Every 
leasable unit contains a toilet and a kitchenette. Each floor is 600 sq m. Taking into account the needs of tenants the landlord 
endeavour to adapt to the tenant's wishes.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Keleti Pályaudvar
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Trolibusz | Trolley Bus


