
Office to let / Iroda kiadó 

BC 140 

 

Püschl, Nikolett 
Senior Property Adviser 
 
Email:  nikolett.puschl@dtz.com 
Direct Tel: +36 1 472 7279 
Mobile: +36 30 251 7914 
 

DTZ 
Teréz körút 55-57. B/1. 
Budapest 
1062 
Tel: +36 1 269 6999 
Fax: +36 1 269 6987 

Rent price (/sq m/month + VAT)  

10.00-11.00 €  

Service charge (/sq m/month + VAT)  

2.50 €  

Parking (/space/month + VAT)  

90 €  

Description / Access 

The office building is situated in one of 
Budapest’s most dynamically develop-
ing business districts at the corner of 
Váci út and Dagály utca, at the Forgách 
utca station of subway line 3.  
It can be easily reached by car and 
public transport. It offers flexible office 
layouts and fine panoramic view.  
 
 

Public transport 

Underground: M3 
Bus: 26, 32, 106, 120, 133 
Tram: 1, 1A 
 

Amenities 

Suspended ceiling 
4-pipe fan coil system 
24-hour security service 
Conference room for 150 people 
Restaurant, cafeteria 
Internal garden 
ATM 
Underground garage 
Carwash 

Leírás / Megközelíthetőség 

Az irodaépület Budapest egyik legdi-
namikusabban fejlődő üzleti negye-
dében, a Váci út és a Dagály utca 
sarkán, a 3-as metróvonal Forgách 
utcai megállójánál található. Tömeg-
közlekedési eszközökkel és gépkocsi-
val is könnyen megközelíthető. Flexi-
bilis kialakítási lehetőséggel és pano-
rámás irodaterületekkel rendelkezik.  
 

Tömegközlekedés 

Metró: M3 
Busz: 26, 32, 106, 120, 133 
Villamos: 1, 1A 
 

Felszereltség 

Álmennyezet 
4 csöves fan coil rendszer 
24 órás biztonsági szolgálat 
150 fős konferenciaterem 
Étterem, kávézó 
Belső kert, udvar 
ATM 
Mélygarázs 
Autómosó 

Budapest, XIII. Váci út 140. 

Bérleti díj (/m2/hó + ÁFA) 

10,00-11,00 € 

Üzemeltetési díj (/m2/hó + ÁFA) 

2,50 €  

Parkolás (/hely/hó + ÁFA) 

90 €  

Neither this brochure, nor any of the details 
contained herein constitute part of a formal offer 
and all data should be considered for purposes of 
information only. DTZ are not responsible for any 
loss, material or otherwise resulting from use of 
this information. 

Jelen ismertető tájékoztatás céljára készült, és 
nem képezi semmilyen ajánlat vagy szerződés 
részét. Az ebben foglaltak felhasználásából szár-
mazó károkért a DTZ nem felelős. 

+36 1 269 6999 www.dtz.com/hungary 


