
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Globe 3
Budapest, III., Kórház u. 6-12.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2001

Közös területi szorzó 
Common space 5,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 105

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 66 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 5 914 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

350 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

350 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

2 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A 2001-ben átadott „A kategóriás” Globe3 irodaház mai igényeknek megfelelően az irodák az
ügyfél kívánsága szerint rugalmasan alakíthatók, légkondicionálóval, mosdóval és teakonyhával felszereltek.

� Kártyás beléptető rendszer
� Álpadló
� Természetes fény minden irodaegységben
� Nyitható ablakok
� Külső árnyékolók
� Modern fűtő-hűtő rendszer
� 24 órás biztonsági szolgálat, recepció
� Étterem
� Éttermek, bankok, postafiók a közelben

The Globe3 office building is a class A office building constructed in 2001. High quality office spaces are available with flexible 
internal layout according to the client’s specific requirement.

ƒ Card access system
ƒ Raised floor
ƒ Natural light in every office
ƒ Opening windows
ƒ External sun shade panels
ƒ Modern heating-cooling system
ƒ 24 hours security service, reception
ƒ Restaurant
ƒ Restaurants, bank, post office nearby


