
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Fórum Offices
Budapest, III., Bécsi út 271.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2008

Közös területi szorzó 
Common space 5,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 87

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 5 800 m²

Kategória 
Property grade B+

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

230 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

230 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 Fórum Offices irodaépület a budai oldalon, a III. kerületben található, mely igen komoly fejlődésen megy keresztül. A budapesti 
irodaház minden kényelemmel ellátott és könnyen megtalálható Óbuda szívében, a Bécsi út mentén. A földszinten kiállítótermek, 
kávézó és étterem. A mélygarázs szinten 75 parkoló áll a bérlők rendelkezésére.
Teraszok az első, a harmadik és a negyedik szinteken. A bérlők kényelmét 24 órás portaszolgálat, saját étterem és kávézó biztosítja.

Forum Offices is located on the Buda side, in district III which is undergoing a major development. The office building is equipped 
with all necessary services and is located in the heart of Óbuda, along the Bécsi Road. On the ground floor there are exhibition halls, 
a café and a restaurant. In the underground garage there are 75 parking spaces available for tenants.
Terraces can be found on the first, third and fourth levels. Tenants can benefit from a 24-hour reception, a restaurant and a café.

Tömegközlekedés | Public transport
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Villamos | Tram


