
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Calasanz Downtown Offices
Budapest, V., Piarista köz 2.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2011

Közös területi szorzó 
Common space 1,48 %

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 300 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 3 000 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

COPYRIGHT © JLL IP, INC. 2023. All Rights Reserved



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
CDO, amint a név is jelzi "iroda a belvárosban". Az épület környezete (Váci utca, Március 15-e tér) elegáns és mozgalmas. A Budapest 
Szíve Program keretében az épület teljes környéke megújult, új térkő burkolatot kapott az környező terület. Az épület körüli 
autósforgalom jelentősen lecsökkent. A jelenleg lezárt Piarista köz átalakult, a Váci utcát a megújuló Dunakorzóval kötötték össze, 
így a terület a város-szerkezet ütőerévé vált és meltó pompában és minőségben járhatjuk be e csodálatos panorámával és 
atmoszférával rendelkező területet és juthatunk a CDO irodákhoz.

The CDO – as can be seen from the name itself – is “an office in the city centre.” The surroundings of the building are fashionable 
and lively. Thanks to urban development projects the building and its surroundings are being renovated, while traffic in the vicinity 
of the building will become scarcer. The Piarist Alley currently shut down will be transformed to connect Váci Street with the newly 
redone Danube Prom, thus becoming the focal area of the town layout.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Ferenciek tere
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus


