
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Atrinova
Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1998

Közös területi szorzó 
Common space 9,18 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 110

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 9 640 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

216 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

216 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

7 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az Atrinova Irodaház Budapest 5. kerületében, belváros pesti oldalán, a Bajcsy-Zsilinszky úton található. Az épület a város egyik 
legfontosabb közlekedési csomópontjától, a Deák Ferenc tértől gyalog 5 perc alatt megközelíthető, de szintén néhány perc 
járásnyira van a Nyugati pályaudvari csomóponttól is. Az irodaház tömegközlekedési lehetőségei kiválóak, az M3 metróvonal (Arany 
János utcai megálló) 100 méter távolságra van, a 9, 109, 104-es busz, és a 72,73-as troli a Bajcsy-Zsilinszky úton járnak, illetve a 4-6-
os villamos megállója a Nyugati téren található.

A mélygarázs bejárata mindkét irányból megközelíthető a Nagysándor József utcán keresztül.

Atrinova is a first generation class-A office building completed in 1998. The building offers 10,500 sq m of leasable office space 
distributed on 8 above ground levels, and includes 3 underground parking levels with 107 parking spaces.

Services/Technical Description:

Double glazed façade
High speed-elevators with a capacity of 13 person
Magnetic card access system
Clear internal height 2.75 meters
Suspended ceiling
Post office
Conference centre
24 hour security


