
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Buda Palota
Budapest, XII., Krisztina körút 6-8.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2022

Közös területi szorzó 
Common space 10,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 181

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 67 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 16 000 m²

Kategória 
Property grade A

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
Klasszikus megjelenésű irodaépület a XII. kerületben, a Széll Kálmán tér közvetlen közelében. Az épület teljes felújítása tervezett, 
bérlői igények alapján. Az épület 1925-26-ban történt épÍtése a korszak egyik legjelentősebb állami építkezése volt. Az ingatlan a 
Várfok utca, Csaba utca, Krisztina körút és a Vérmező utca felőli villamos bevágás által határolt területet jelenti. Az épület 
megközelítőleg 8.000 m2-en, 8 emeleten kínál irodaterületeket. Az épület adottsága egyterű és osztott irodák kialakítását egyaránt 
lehetővé teszik.

Classic-looking office building in the XII. district, near to the Széll Kálmán Square. Complete refurbishment planned according to the 
requirements of the first (anchor) tenant. The Buda Castle building was one of the largest public construction in the 1925-26 period. 
The property is located in the bounded area by the Várfok Street, Csaba Street, Krisztina circuit and the tram side on Vérmező Street. 
The building is approximately 8,000 sqm, offers office space on 8 floors. The interior design is flexible, open-space and separated 
offices are also possible.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Széll Kálmán tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


