
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Millenáris Classic
Budapest, II., Lövőház u. 39.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2007

Közös területi szorzó 
Common space 4,94 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 40

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 192 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 7 738 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
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 Millenáris Irodaházak a Millenáris Parkban, Buda kereskedelmi és kulturális központjában megvalósuló három irodaház 
összefoglaló neve. Az építészeti jellemzőikről elnevezett mindhárom ház – a Classic, a Modern és az Avantgarde – elhelyezkedésbeli 
és megjelenésbeli adottságai alapján, a környezetére igényes cégek számára biztosít minőségi, magas presztízsű irodákat.

A 2007-ben átadott első, klasszikus stílusú épület – a Classic – egy már meglévő ház első osztályú felújítása. Ennek az építkezésnek 
és egyúttal a park építészeti megújulásának folytatása a Millenáris Irodaházak Modern és Avantgarde tagjainak elkészülte. A 
fejlesztés eredményeképpen az építészeti szempontból is jelentős új épületek méltóképpen járulnak hozzá az Európa Nostre díjas 
Millenáris Park értékeihez és egységes megjelenéséhez. A beruházás keretein belül, az irodaépületeket kiszolgáló és a környékbeli 
parkolási gondokat enyhítő, 174 gépjármű befogadására alkalmas kétszintes mélygarázs létesül.

Millenaris Office Buildings is the unified name of the three office buildings in Millenaris Park located in the cultural and commercial 
center of Buda. The three offi ce buildings – the Classic, the Modern, and the Avantgarde – each named for its architectural style, 
ensure quality and high prestige offices through their location and appearance to companies who are conscious about the 
environment in which they are located.

The first building to be delivered was the Classic in 2007. This classically styled building was the result of a first class renovation of a 
listed office building. The continuation of this construction is the completion of the new Millenaris office buildings, Modern and 
Avantgarde, along with the parallel architectural renewal of the park. A 174 car capacity underground parking garage serves the 
office buildings and alleviates the parking congestion of the surrounding area.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M2
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Széll Kálmán tér
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


