
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

myhive Thirteen I Xenter
Budapest, XIII., Pap Károly u. 4-6.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2005

Közös területi szorzó 
Common space 9,48 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 33

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 8 243 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

1 654 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

442 m²
Minimálisan bérelhető irodaterület
Minimum office space
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Kapcsolat | Contact

Image not found or type unknown
Hanady Majdoub
hanady.majdoub@eu.jll.com
+36 70 333 1616

Enikő Janák
eniko.janak@jll.com
+36 70 333 5858

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Szabad Terület | Available space
Emelet | Floor Üres területek | Vacant space Rendelkezésre áll | Availability

1 várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

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

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
Az “A” kategóriás irodaház Budapest dinamikusan fejlődő 13. kerületében található. Az épület megközelíthető az Árpád hídról, a 
Váci út felől, illetve metróval és villamossal. Az épület megfelel a legmagasabb műszaki elvárásoknak és ésszerű tervezésének 
köszönhetően nagyon hatékony irodaterületek alakíthatók ki.

Helyi Community Manager - Rendszeres közösségi események  myhive Lobbi a bérlők számára  myhive telefonos applikáció
� 4-csöves fan coil rendszer, ami egységesen, belülről szabályozható
� Álpadló
� A területek kialakítása az ügyfél speciális igényei szerint történik
� Tűzjelző rendszer, térfigyelő kamerás rendszer
� A szintek teherbírása 5 kN/m2
� 24 órás biztonsági szolgálat
� Szintenkénti beléptető rendszer
� Önkiszolgáló étterem a szomszédos Globe 13 épületben található

The Building is an “A” category office building, located in the dynamically developing business area of the 13th district of Budapest. 
It’s central location makes it easily accessible by car and by public transportation. The building meets the highest technical 
requirements and due to the reasonable planning, very effective office units can be divided.

Local Community Manager - Regular community events  myhive lounge for tenants  myhive mobile app
- Individually controllable cooling system with 4-pipe fan coil devices
- Raised floor
- Office units partitioned according to the client’s specific requirements
- Fire alarm system, cable TV, video surveillance
- Floor loading capacity 5kN/sqm
- 24 hour security service
- Access control system per floor
- Restaurant in adjacent building Globe 13, with direct access to it

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Árpád híd
Egyéb tömegközlekedés | Other communal transport: Busz | Bus, Villamos | Tram


