
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Promenade Gardens
Budapest, XIII., Váci út 80-84.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2018

Közös területi szorzó 
Common space 9,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 342

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 70 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 25 206 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 Promenade Gardens tervezésénél mindenre gondoltunk. Célunk az volt, hogy az Ön vállalata részére a lehető legnagyobb 
hatékonyságot tudjuk elérni a terület elrendezésben és üzemeltetésben. Ezért döntöttünk úgy, hogy a PG zöld épület lesz. Az épület 
oszlop és homlokzati kiosztásainak köszönhetően a terek a lehető legrugalmasabban oszthatóak. Az épület egyes részei (tornyai) 
teljesen függetleníthetőek az épület többi részétől. A Promenade Gardens fogadó lobby-ja szállodai lobby érzetet kelt egy kis 
kávézó/bár résszel, ahol kényelmesen várakozhatnak a vendégek. Az épületet kertek veszik körül, melynek egy része kizárólag a 
dolgozók rendelkezésére áll. A földszinten változatos éttermeket és kávézókat tervezünk.

The construction of Promenade Gardens has started in the summer of 2009 – the investor, Horizon Development firmly believed 
that its 2012 handing over will have long postdated the low point of the recession, and there would be to shortage of prospective 
lessees in a new business center. The choice of the location did not present great risks: Váci Road has long been established as the 
"business center corridor" of the city.

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


