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 a környéken   

  éttermek, kávézók

  pénzintézetek

  vásárlási lehetőségek

  szállodák

  minisztériumok 
és közintézmények

  egészségügyi intézmények

  színház, zene, mozi

  múzeum

  fi tnesz

  posta

 surroundings   

  restaurants, cafés

  fi nancial institutions

  shopping

  hotels

  government 
buildings

  health care clinics

  theatre, music, cinema

  museum

  fi tness

  post offi  ce

CITY CENTER
 tömegközlekedés   

 public transport   

METRÓ METRO 1, 2, 3

BUSZ BUS 9, 15, 16, 105, 115

VILLAMOS TRAM 47, 48, 49

TROLI TROLLEY 72, 73

KERÉKPÁRÚT CYCLE TRACK



 az épületben   

  kétszintes mélygarázs

  24 órás recepció 
és biztonsági szolgálat

  étterem

  kávézó

  konferenciaterem 
220 fő részére

  bankfi ók és ATM

  légitársaságok

  utazási irodák

  ügyvédi iroda

  fodrászszalon

  fogorvosi rendelő

  saját teakonyha és mosdó 
minden egységben

  fi tnesz 

 the building   

  parking on two levels

  24-hour reception 
and security service

  restaurant

  café

  conference facility 
for 220 persons

  bank branch and ATM

  airline offi  ces

  travel agencies

  law fi rm

  hairdresser’s

  dental centre

  tea kitchen and toilet 
in every offi  ce unit

  fi tness



 műszaki jellemzők   

  akadálymentes épület

  nyitható ablakok

  4 csöves fan-coil rendszer

  független kettős betáp

  belső árnyékolás

  biciklitároló, öltöző, zuhanyzó

  környezetbarát műszaki 
és üzemeltetési megoldások

  raktározási lehetőség 
a mélygarázsban

  helyszíni üzemeltetés

 technical features   

  stepfree access

  openable windows

  4 pipe fan-coil system

  independent double 
electric feed

  internal sun shading

  bicycle rack, shower, 
changing room

  environment friendly 
technical and property 
management solutions

  underground storage facility

  on-site property management
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FÁBIÁN ZOLTÁN

  (+36 1) 429 5050

 (+36 20) 497 2181

 zoltan.fabian@simmoag.hu

BARÁTH BARBARA

  (+36 1) 429 5050

 (+36 20) 984 4977

 barbara.barath@simmoag.hu

www.citycenter.hu
www.simmoag.hu

Jelen kiadvány kizárólag általános tájékoztatás és hirdetés céljából készült. Az S IMMO Hungary 
semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal az információkért, sem közvetlenül, sem közvetve. 
Egyértelműen elhatárolódik továbbá mindennemű feltételtől, körülménytől vagy ígérvénytől, amely 
a 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 only. S IMMO Hungary makes 
no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the information. 
S IMMO Hungary 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.




