
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Corvin Irodaház
Budapest, I., Corvin tér 10.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2015

Közös területi szorzó 
Common space 15,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 24

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 1 290 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

113 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

113 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

0 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Batthyány tér és a Vár tövében, hamisítatlan belbudai környezetben, a Corvin tér sarkán elhelyezkedő irodaház rugalmasan 
alakítható terekkel várja bérlőit. Az épületet 2015-ben neves belsőépítész stúdió bevonásával modernizálták, megújították.
A modern épülettechnológiáknak köszönhetően változatos méretű és hatékonyan üzemeltethető egységek alakultak ki.

Located near Batthyányi tér and Castle district, a prestigious Buda area, situated on the corner of Corvin tér the building provides 
offices areas that can be easily adapted to the needs of the Client. In 2015 it underwent a makeover with the help of renowned 
interior designers. Thank to modern engineering technology, the office areas are cost efficient and diverse in shapes and sizes.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Batthyány tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram, Vonat | Train


