
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Dob u. 76.
Budapest, VII., Dob utca 76.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 42

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 2 586 m²

Kategória 
Property grade B

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
A 7. kerület népszerű részén, az Oktogontól nem messze székház jellegű irodaház kiadó preferáltan egy bérlő számára. A ház 
összesen 2500 nm kiadó területtel rendelkezik, mely 5 emeleten oszlik el. A bérleményhez 20-25 darab mélygarázs parkoló is 
tartozik, a földszinten tároló, bicikli tároló, kártyás sorompó, teherlift illetve további 17 darab felszinti parkoló is igénybe vehető.
A gépészet 2012-ben lett átépítve, minden irodában szünetmentes táp található, telekommunikációs kiépítésben kiváló. Minden 
szinten konyha található.
Az első emeleten zöld növényekkel borított kinti dohányzó terasz van kiépítve. A bérleményben a víz és az elektromos áram egyedi 
méréssel mérhető.

The 5-floor building is located in the VII. district, not far from Oktogon. It's leasable preferably for one tenant. The leasable office 
space is 2500 sq m altogether. 20-25 underground, 17 surface parking spaces are available. Storage room on the ground floor, 
barrier, goods lift are also parts of the building. The building engineering system was renovated in 2012. UPS, telecommunication 
cables are built in. Every floor contains an own kitchen. On the first floor you can find a plant-covered terrace, where smoking is 
allowed. The tenant can measure its own water and electricity consumption.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M1
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Oktogon
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


