
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

BC 22
Budapest, VIII., Baross u. 22-24.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2000

Közös területi szorzó 
Common space 8,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 51

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 86 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 4 382 m²

Kategória 
Property grade B

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

250 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

250 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

4 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
BC 22 irodaház a főváros kiemelt üzleti és kereskedelmi központjában található, pár perces sétára a Kálvin tértől, illetve a Ráday 
utcától. Az irodaház tökéletes megoldás a kisebb és közepes méretű bérlők kiszolgálására, akiknek fontos a jó megközelíthetőség. 
Az épület könnyű megközelíthetőségét a Baross utcáról elérhető kis- és a nagykörút, a Szabadság híd, a Petőfi híd, a Kálvin tér, 
illetve a Boráros tér, valamint a kötöttpályás tömegközlekedési hálózat (metró- és villamos-vonalak) biztosítják. A belváros 
rehabilitációjának köszönhetően megújult utcakép fogadja az itt dolgozókat, a Baross utcában számos kávézó, étterem, a közelben 
pedig kikapcsolódási lehetőségek szolgálják a bérlők kényelmét

BC22 office building is located in the CBD in district 8, Budapest. The total leasable office space is 4226 sqm in 8 floors with 14 
parking spaces in the underground garage and 35 more lots in the parking house nearby. The building is very close to Kálvin square 
thus easily accessible by public transport, also there are banks, shops, services, restaurants, petrol station and hotels in the close 
vicinity. The premises are equipped with a 2-pipe fan coil system, suspended ceiling, kitchenette, openable windows, partly 
terraces, while bathrooms are located in the common area. BC22 provides underground parking facilities, on-site technical staff and 
24/7 reception and security services.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3, M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Kálvin tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


