
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Buda Square
Budapest, III., Lajos u. 48-66.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 1995

Közös területi szorzó 
Common space 8,90 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 365

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 16 990 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

247 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

247 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 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Buda Square Irodaház Óbudán, a városközpont közelében helyezkedik el. Az épület kiváló láthatósággal bír és tömegközlekedési 
eszközökkel is könnyen megközelíthető. Az épület teljes felújításon esett át 2018 folyamán, amely részeként megújultak a közös 
használatú lobby területek és a liftek, valamint felújításra került az épület gépészeti
rendszere és a mélygarázs is. Az épület közel 17.000 m2 bérbeadható, világos és rugalmasan osztható irodaterületet kínál 6 szinten, 
amely lehetőséget nyújt egymáshoz kapcsolódó, összefüggő területek kialakítására is a szintek között. A bérlők számára kényelmes 
parkolási lehetőséget nyújt a 2 szintes mélygarázs és a felszíni parkoló, a biztonságról 24 órás biztonsági szolgálat gondoskodik.

Buda Square is located in the heart of Óbuda, nearby the city center. The building has great visibility and can be accessed easily 
both by car and public transportation. Buda Square went through a full refurbishment in the course of 2018 which among others 
includes fresh-designed lobby areas with refurbished elevators, refurbished heating and cooling mechanical system and 
underground garage areas. The building offers nearly 17,000 sqm leasable office space on 6 levels with excellent natural lighting and 
flexible partitioning that ensures continuous and coherent accommodation among the floors. The office areas are bright and 
flexible for individual fitout needs. The two-level underground garage and surface parking lots ensure comfortable parking,
security service is available 24-hours.

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


