
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

B9
Budapest, XXI., Weiss Manfréd út 5-7

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2019

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 2 000 m²

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

1 922 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

961 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

1 - 2 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Budapest Dock Szabadkikötő Logisztikai és Ipari Park a XXI. kerületben a Weiss Manfréd úton helyezkedik el a városközpont és az 
M0 körgyűrű között. A városközponttól 5 km-re, az M0 körgyűrűtől 7 km távolságra fekszik. Tehergépjárművel súlykorlátozás nélküli 
utakon elérhető. Tömegközlekedési lehetőségek: HÉV:
H7, Busz: 179, 979, 979A

Rugalmas válaszfalazási lehetőség bérlői igénynek megfelelően, természetes megvilágítású munkahelyek, beléptető rendszer, füst- 
és tűzjelző rendszer, parkolási lehetőség az irodaépület közvetlen közelében, szelektív hulladékgyűjtés, kerékpártároló.

❑ Szabadon alakítható belső irodatér
❑ Szerkezeti belmagasság: 365-380 cm
❑ Külső nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel
❑ Fűtés-hűtés: négycsöves fan-coil, vizes helyiségekben radiátor
❑ Mesterséges szellőztetés: 25 m3/óra
❑ Fogyasztott közművek: szintenként önálló méréssel

The Budapest Dock Szabadkikötő Logistics and Industrial Park is in the 21st district located on Weiss Manfréd St between the city 
center and the M0 highway. It is 5 km from the city center and 7 km from highway M0. Accessible by trucks on roads without weight 
restrictions. Public transport options: Suburban railway:
H7, Bus: 179, 979, 979A

Flexible partitioning option for tenants, naturally lit workplaces, access control system, smoke and fire alarm system, parking in the 
immediate vicinity of the office building, selective waste collection, bicycle storage.

❑ Freely convertible office space
❑ Structural ceiling height: 365-380 cm
❑ External doors and windows with 3-layer glazing
❑ Heating Cooling: Four-pipe fan-coil, radiator in wet blocks
❑ Artificial ventilation: 25 m3 / h
❑ Utilities: can be measured separately floor by floor

Tömegközlekedés | Public transport
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Vonat | Train


