
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Dorottya Udvar
Budapest, XI., Bocskai út 134-146.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2001

Közös területi szorzó 
Common space 5,61 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 310

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 28 888 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

635 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

635 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

3 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Dorottya Udvar a főváros nyugati kapujánál, a Bocskai úton, az M1-M7 autópályák közvetlen közelében található. A komplexum, 
amely eredetileg katonai egyenruha gyár volt, 1910-ben épült. Az ingatlant - számos funkcióváltást követően 2002-ben irodaházzá 
építették át, amely 28.500 m2-en, kreatív környezetben kínál átlagon felüli belmagassággal és nagy ablakokkal rendelkező “A” 
kategóriás irodákat. 
A magas színvonalú, rugalmasan kialakítható irodaterületeket és számos szolgáltatást nyújtó épület 2002-ben elnyerte a „Legjobb 
irodaház Budapesten” díjat és 2003-ban az elsők között szerepelt a „Prix d’excellence - A világ legjobb irodaháza” pályázaton.

Dorottya Udvar was originally built at the beginning of the 20th century as a military uniform storage and distribution center. The 
building was completely refurbished in 2002 as an "A" Class office building. 

All the let areas are equipped with heating cooling, hanging cealing and raised floor. Dorottya Udvar has an in-house canteen and a 
café which is open in working hours. There is also a cleaning service, vending machines and an ATM for the convenience of the 
tenants. Dorottya Udvar offers a 24/7 security service and access to the premises.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M4
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Ujbuda központ
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


