
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Optima A
Budapest, XIII., Váci út 191.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2004

Közös területi szorzó 
Common space 6,60 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 111

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 50 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 6 025 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

459 m²
Összes bérelhető irodaterület
Available office space

459 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
Az “A” kategóriás Optima A épület Budapest dinamikusan fejlődő 13. kerületében található,
a Váci úton. Az épület összesen 5.000 m2 irodaterületet kínál bérlőinek és egy 2.000 m2-es park veszi körül.Az épület kiválóan látható 
a Váci útról.
Az épület általános jellemzői közé sorolható a rugalmas válaszfalazás, az álmennyezet, hűtés, fűtés 4-csöves fan-coilokkal, egyénileg 
szabályozható termosztát minden helyiségben, biztonságos mágneskártyás beléptetés, zártláncú kamerás megfigyelő rendszer, 
fokozott hangszigetelés, mosdó és teakonyha minden egységben, mélygarázs 70 gépkocsi részére, felszíni parkolóhely 41 gépkocsi 
részére és 2 db 10 személyes nagysebességű felvonó. 

�Optima A is a category “A” office building, located in a dynamically developing business area of the 13th district of Budapest on Váci 
road. The building is offering app. 5,000 m2 office space to the tenants and is surrounded with a 2,000 m2 park. The building 
provides an excellent visibility from the Váci road.

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


