
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

Váci 33
Budapest, XIII., Váci út 33.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2007

Közös területi szorzó 
Common space 7,00 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 382

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 44 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 18 600 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
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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

4 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

5 (Sublease | Albérlet) várjuk jelentkezését * | please contact us * várjuk jelentkezését * | please contact us *

Összesen | Total bejelentkezés után * | after login *

Leírás | Description
A Váci 33 Irodaház a Váci úti irodafolyosón helyezkedik el. Színvonalas műszaki megoldásainak és flexibilis alaprajzi kialakításának 
köszönhetően a budapesti irodapiac egyik kiemelkedő pontja. A 9 szintes épületben összesen 17,381 nm „A” kategóriás irodaterület 
áll rendelkezésre. Az irodaszintek 5 különálló bérleti egységre oszthatók. A földszint remek adottágokkal rendelkezik üzlethelységek 
és étterem kialakítására. A mélygarázs 3 szintjén 382 gépkocsi részére van férőhely. A -1 szinten autómosó és vendégparkoló kerül 
kialakításra. Különösen egyedivé teszik az épületet a színes üvegfelületek, a ház öblében elhelyezett zöld és vizes terek, valamint a 
„3”-as számhoz hasonló alakú elrendezés, amely rendkívül jól osztható tereket képez. A Váci 33 irodaépület a legmagasabb 
minőségű irodákat kínálja helyi és nemzetközi vállalatoknak. Az épületet oly módon tervezték, hogy megfeleljen a legszigorúbb 
európai követelményeknek.

VÁCI ÚTI ÜZLETI NEGYED, AZ „IRODAFOLYOSÓ”
Az ezredforduló Budapestjén fogalommá vált kifejezés arra a nagy mennyiségű modern és színvonalas épületre utal, amelyet a 90-
es évek elején kezdtek kialakítani a volt ipari övezet mindkét oldalán. Mára ez a város legnagyobb üzleti negyede mintegy 300,000 
négyzetméternyi „A” kategóriás irodaterületnek helyet adó méretével.

A BELVÁROS KÖZELSÉGE
Az épület elhelyezkedésének köszönhetően a városközpontból nagyon könnyen megközelíthető mind személygépkocsival, mind 
tömegközlekedéssel. A jelentősebb bankközpontok, kormányhivatalok és a belvárosi üzleti negyed karnyújtásnyi távolságra vannak.

BEVÁSÁRLÁS, KIKAPCSOLÓDÁS
Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja, a Westend City Center két metrómegállónyira található, a város legnagyobb piaca pedig 
1 metrómegállónyira helyezkedik el. A közeli Nyugati tér és a Nagykörút forgalmas környéke számos kiváló étkezési, szórakozási 
lehetőséget nyújt.

HOTEL ÉS KONFERENCIA
Az épület tőszomszédságában található egy 322 szobás, háromcsillagos Ibis Hotel. Metróval az összes ismert belvárosi hotel 
rendkívül könnyen elérhető. Ezek közül számos rendelkezik különböző méretű konferenciák megtartására alkalmas felszereltséggel.



Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
Váci 33 Office Building is located on the Váci út office corridor. Due to its high technical standards and the flexible layout, Váci 33 will 
occupy an important place in the office market of Budapest. The nine storey building provides 17,381 square meters of category „A” 
office space. The office floors can be divided into five independent units. The ground floor provides well exposed space for retail and 
restaurant. 3 underground levels accommodate 382 parking places for cars. A car wash and visitor parking will be available on -1 
level. Váci 33 is an easily identifiable building with its number „3” shape, which facilitates the creation of easily dividable space, the 
colored glass facade and the green private garden at the front. Váci 33 provides the highest quality office space for local and 
international companies. The building is designed to meet the most stringent European standards. 

VÁCI ÚT CORRIDOR
At the turn of this century the “Váci út corridor” became well known in business circles. It refers to the large number of modern office 
buildings that have been built since the beginning of the 1990’s in a former industrial area. Today the Váci út Corridor has become 
the largest business district in Budapest offering approximately 300,000 square metre of Category “A” office spaces.

CLOSE TO DOWNTOWN
Váci 33 can easily be reached from downtown, both by car and public transport. The largest banks, government institutions and the 
downtown business district are only a short distance away.

SHOPPING AND RELAXATION
The largest shopping center of Budapest, Westend City Center is only two stops away by metro, and the biggest fresh food market is 
only one stop away. On Nyugati tér and the inner ring road there is an abundance of nice restaurants and places to relax.

HOTEL AND CONFERENCE
Right next to the office building there is a 322-room, 3-star Hotel Ibis. By underground the well-known large hotels of downtown are 
all easily reachable. Among these hotels there are many offering complete conference facilities.

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


