
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

DC Offices
Budapest, XIII., Váci út 49.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2010

Közös területi szorzó 
Common space 1,94 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 119

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 980 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
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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

2 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A D.C. irodaház Budapest egyik leggyorsabban fejlődő üzleti negyedében, a Váci úti folyosón található. Az Árpád hídtól délre, a Váci 
út és a Dunyov utca sarkán álló épület közvetlenül az Árpád hídi metrómegálló közelében helyezkedik el, két sarokra csupán az 
Árpád hídi tömegközlekedési csomóponttól. Az igényes munkakörnyezetet parkosított belső udvar és tetőterasz teszi még 
kellemesebbé.

The office complex is situated on the Váci út corridor, the most developing business area of Budapest and already under 
construction. The building is located in southern direction from the Árpád bridge, on the corner of Váci út and Dunyov utca, only 
two corners away from the public transport junction at Árpád Bridge. The high quality working environment is made even more 
pleasant with a landscaped garden in the courtyard and roof terrace.

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


