1138 Budapest, Váci út 182.

Szolgáltatások
Konferencia terem
Fitness terem
Hangulatos belső kert pétanque pályával
Étterem
Unilever termékeket árusító bolt
Duna Plaza bevásárlóközpontban: üzletek, éttermek, mozi,
autómosó, benzinkút, gyógyszertár, bank, posta, tisztító stb.
Éjjel-nappal nyitva tartó Tesco áruház a Váci úton néhány
percnyi sétára

Amenities
Conference room
Gym
Pleasant inner garden with Pétanque field
Restaurant
Shop selling Unilever products
Department stores, restaurants, cinema, carwash,
petrol station, pharmacy, bank, post office, dry cleaner etc.
in Duna Plaza shopping mall
Tesco supermarket open round-the-clock
in walking distance on Váci út

METRÓ | UNDERGROUND

BUSZ | BUS

VASÚT | RAILWAY

Gyöngyösi utca
M3 (Kőbánya-Kispest – Újpest-Központ)

Gyöngyösi utca
120 (Árpád híd – Újpest-Központ)
105 (Gyöngyösi utca – Apor Vilmos tér)
914, 914A, 950, 950A éjszakai / night pach

Újpest vasúti megállóhely
Újpest railway station

HAJÓ | BOAT

AUTÓ | CAR

BICIKLI | BICYCLE

Meder utca
D11 (Haller utca – Újpest Árpád út)

M0, M2, M3 autópálya / highway
Ingyenes gépkocsiparkolás közterületen
Free parking in public areas

Bicikli út
Cycle track

Műszaki jellemzők

Technical features

Hatékony terület kihasználás

Effective floorplates

Világos irodaterek

Plentiful natural light

Nyitható ablakok

Openable windows

Külső árnyékoló

External shading

Akadálymentesített épület

Stepfree access

Kártyás beléptető rendszer

Card access system

4 csöves fan-coil rendszer

4 pipe fan-coil system

Dízel generátor, UPS

Diesel generator, UPS

Központi szerverterem

Central server room

Teherlift

Goods lift

Általános emeleti alaprajz Typical office floor plan

N

Váci út

É/

irodaterület office area
teakonyha tea kitchen
mosdók washrooms
lépcsőház, lift staircase, lift
gépészeti akna vertical shaft

iroda
office

Az épület teljes bérbeadható területe:

parkolóhely
parking lot

90 m2

10 265 m 2 , ebből 9 000 m 2
iroda, valamint étterem,
konferencia terem, tárolók
és 185 parkolóhely.

4

2 200 m2

3

2 200 m2

Total lettable area
of the building:

2

2 1 70 m2

1

2 1 65 m2

0

635 m2

10,265 m 2 , comprising
9,000 m 2 offices, as well
as restaurant, conference
room, storage rooms
and 185 parking places.

tároló
storage

5

425 m2

-1

90 m2

96

-2

290 m2

89

Váci út

Lehetséges válaszfalazási terv Option for partitioning

Margit híd

Margitsziget
Árpád híd

Róbert Károly körút

Óbudai-sziget

Marina Part

Népsziget

H

Madarász utcai
Gyermekkorház

Duna Plaza

Váci út

Szobor utca

Kapcsolat Contact

w w w. simm o ag . h u

Baráth Barbara

Kudlacsek Janka

telefon: (+36 1) 429 5050
mobil: (+36 20) 984 4977
e-mail: barbara.barath@simmoag.hu

telefon: (+36 1) 429 5050
mobil: (+36 30) 331 6400
e-mail: janka.kudlacsek@simmoag.hu

Jelen kiadvány kizárólag általános tájékoztatás és hirdetés céljából készült. A Bank-garázs Kft. és az S IMMO semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal az információkért, sem közvetlenül,
sem közvetve. Egyértelműen elhatárolódik továbbá mindennemű feltételtől és, körülménytől vagy ígérvénytől, amely jelen anyagban foglalt adatokból következtethető vagy hallgatólagosan értelmezhető, és kizár minden felelősséget az ezekből fakadó veszteségekkel vagy károkkal kapcsolatban.
This brochure has been prepared for advertising and general information purposes only. Bank-garázs Kft. and S IMMO makes no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied,
regarding the information. S IMMO excludes unequivocally all inferred or implied terms, conditions and warranties arising out of this document and excludes all liability for loss and damages arising there from.

