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Terrapark Next A and B buildings
are owned by an international
investment group, JP Morgan.
The local asset manager of the
portfolio is ConvergenCE. Both
organisations stand for global
standards and client service.
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FAR FROM THE
MADDING CROWD, BUT
CLOSE TO THE CITY.

TÁVOL A VÁROS
ZAJÁTÓL MÉGIS KÖZEL
A VÁROSHOZ.

Terrapark Next A and B buildings are ideal headquarters for those companies who look not only
for quality offices, but also for quiet and green environment. Being located directly next to M1
and M7 highways, Terrapark Next A and B buildings are easily accessible from Budapest and
Vienna. Furthermore, the buildings can be reached from the downtown by private shuttle bus
service and bus no. 40, which runs every five minute from Móricz Zsigmond körtér in District XI.

A budaörsi Terrapark Next A és B ideális székhelye azoknak a vállalatoknak, melyek számára
az irodaházak professzionális felszereltségén és légkörén kívül a csendes, forgalommentes
környezet és a természet közelsége is fontos. Az M1-es és M7-es autópályáról közvetlen lehajtás
könnyíti a közlekedést; Bécs felől is kényelmesen elérhető, és persze Budapest belvárosából –
különbusszal vagy a Móricz Zsigmond körtérről az ötpercenként induló 40-es autóbusszal.

Not only several restaurants, cafés and sporting and shopping facilities (Auchan, Tesco, Ikea,
Decathlon, Media Markt) can be found in the near vicinity, but you can also find banks, post office and a health centre in Terrapark office park. In short, convenience is on your doorstep.

A környéken kellemes éttermek, kávézók, illetve munka utáni sportolási lehetőségek állnak az
irodaházban dolgozók rendelkezésére. A közeli bevásárlóközpontokban (Auchan, Tesco, Ikea,
Decathlon, Media Markt) a bevásárlás is kényelmesen bonyolítható, valamint az ügyintézés is
könnyedén elvégezhető, hiszen bank, posta és orvosi rendelő is működik az irodapark területén.

A Terrapark Next A és B
épülete a JP Morgan nemzetközi
befektetőcsoport, tulajdonában
áll. Magyarországi vagyonkezelőjük
a ConvergenCE.
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ground floor / földszint

1st floor / 1. emelet

2nd floor / 2. emelet

TERRAPARK NEXT A
Terrapark Next A building is popular primarily with smaller companies due to
the availability of offices down to as little as 10 sq m.
Az A épület elsősorban a kisebb cégek körében népszerű, mivel már 10m2-es
alapterületű irodák is bérelhetőek.

3rd floor / 3. emelet

4th floor / 4. emelet

7.766m2
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OF OFFICE SPACE TO RENT
BÉRBEVEHETŐ TERÜLET
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ground floor / földszint

1st floor / 1. emelet

2nd floor / 2. emelet

TERRAPARK NEXT B
Terrapark Next B is better suited to the requirements of larger corporations.
The configuration particularly suits companies which require the flexibility to
expand and contract their office requirement.
3rd floor / 3. emelet

Az B épület elsősorban a nagyobb cégek körében népszerű, hiszen a bérelhető
terület könnyen bővíthető, alakítható a bérlő igényeinek megfelelően.

4th floor / 4. emelet

16.711m2
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OF OFFICE SPACE TO RENT
BÉRBEVEHETŐ TERÜLET
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OUR SERVICES

SZOLGÁLTATÁSAINK

01_Nice, green environment

01_Kellemes, zöld környezet

02_International tenant-mix

02_Nemzetközi bérlők

03_Reliable and financially strong Landlord

03_Megbízható, tőkeerős bérbeadó

04_Low service charge

04_Alacsony üzemeltetési költség

05_Professional property & asset mgmt.

05_Professzionális vagyon- és ingatlankezelés

06_High quality environment

06_Magas műszaki tartalom

07_4-pipe fan coil air conditioning

07_4 csöves légkondicionálás

08_24 hour hotline service		

08_Non-stop hibaügyelet

09_In-house facility management services

09_Házon belüli üzemeltetés

10_Ample parking facilities

10_Kényelmes parkolási lehetőségek

11_Shuttle bus services

11_Saját buszjárat

12_Good public transport

12_Jó tömegközlekedés

13_Shopping facilities

13_Bevásárlóközpontok a szomszédban

14_Sporting facilities

14_Sportolási lehetőség

OUR TENANTS / BÉRLŐINK
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Calculate what we can offer!
Read the QR code or use the URL:
www.terraparknext.com

NEXTRA!

Extra services for you and your company!
Rent an office now in Terrapark Next A or B and you can get all the
possible benefits and extra services. The bigger the rented space and the
longer the rental period, the more incentives you get! In case you rent an
office between 25 m² and 50 m² for 12-24 months you get 1 month free
pass in Terrapark fitness! You want something else? Find what You need
with the Nextra premium service calculator on our website!

NEXTRA!

A Nextra kedvezményt jelent Önnek és cége
dolgozóinak. Béreljen irodát a Terrapark A vagy B épületében, és a bérleti szerződés megkötése után azonnal igénybe veheti a magyarországi
irodaházak piacán egyedülálló Nextra! kedvezményrendszert: a bérlők
a bérlés időtartamától és a bérelt iroda nagyságától függően különböző
értékű kedvezményekre lehetnek jogosultak. Kedvezményes fitneszbérlet, fogyasztási kedvezmények a Terrapark Next területén található
vendéglátóhelyeken... hosszú a lista! Kérjük látogasson el honlapunkra
és számolja ki Nextráit!
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Számoljon a kedvezményekkel!
Olvassa le a QR kódot telefonjával,
vagy látogasson el honlapunkra
www.terraparknext.com
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OWNER - J. P. MORGAN J.P. Morgan is a leader in financial services, offering soRead the QR code or use the URL:
www.jpmorgan.com

lutions to clients in more than 100 countries with one of the most comprehensive global product
platforms available. We have been helping our clients to do business and manage their wealth for
more than 200 years. Our business has been built upon our core principle of putting our clients’
interests first.

to knowledge and experience. Our management and team all have a firm foundation in private
practice consultancy at international firms such as CBRE, architecture (local and international
qualifications), project management and development experience with both renowned US and
German development companies.

J.P. Morgan is part of JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), a global financial services firm with
assets of $2.3 trillion. J.P. Morgan Asset Management is a leading asset manager for individuals,
advisors and institutions. Our investment professionals are located around the world, providing
strategies that span the full spectrum of asset classes.

Our management has been instrumental in the development of the real estate market in Hungary
since 1992 and has achieved many notable „firsts” and awards including the development of the first
science park buildings, speculative logistic warehouse schemes, at airport developments and prime
downtown office projects. Prizes include Best Overall Development and Best Office Construction
Industry Awards, FIABCI and local architectural (Epitészeti Nívódij, Épitő Ipari Nívódij) awards.

As one of the largest asset and wealth managers in the world, with assets under supervision of
$2.1 trillion and assets under management of $1.4 trillion (as of December 31, 2012), we provide
global market insights and a range of investment capabilities that few other firms can match.

TULAJDONOS - J. P. MORGAN A J.P. Morgan, mint az egyik vezető pénzügyi
szolgáltató, a lehető legszélesebb nemzetközi termékkínálattal rendelkezik. Több mint 200 éve
segíti ügyfeleinek üzleti fejlődését vagyonuk menedzselésével. Legfontosabb alapelvük: mindig
az ügyfel érdekei az elsődlegesek.
A J.P. Morgan része a JPMorgan Chase & Co. nemzetközi pénzügyi szolgáltató vállalatnak,
mely – a 2012. december 31-i adatok alapján – jelenleg 2,1 trillió dollárnak megfelelő vagyonnal
rendelkezik, illetve további 1,4 trillió dollár kezeléséért felelős.
A J.P. Morgan Asset Management a magánszemélyek, tanácsadók és intézetek vezető
vagyonkezelője, olyan széleskörű piaci tapasztalattal és befektetési lehetőségekkel rendelkezik,
melyet csak nagyon kevés cég mondhat magáénak. Befektetési szakértői több mint 100 országban, a vagyonkezelés szinte teljes spektrumát átfogó stratégiai megoldásokat kínálnak az ügyfelek részére.
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ASSET MANAGER - CONVERGENCE In real estate there are no short cuts

CONVERGENCE
Read the QR code or use the URL:
www.convergen-ce.com

VAGYONKEZELŐ - CONVERGENCE

Úgy véljük, hogy az ingatlanszakmában
elengedhetetlen a tudásalapú tapasztalat. Vezetőségünk és csapatunk széleskörű tapasztalatokra tett szert saját vállalkozásban, nemzetközi szaktanácsadóknál – mint példának okáért
a CBRE -, nemzetközi és helyi minősítéseket szerzett az építészet és az építőmérnökség terén.
További tapasztalatokat gyűjtött ismert amerikai és német ingatlanfejlesztési vállalatoknál a
műszaki projektbonyolításban és az ingatlanfejlesztésben.
Cégünk vezetősége 1992 óta hathatósan közreműködött a magyar ingatlanpiac fejlődésében és
számos „elsőséggel” tud büszkélkedni, melyek közül kiemelkedik az első magyar tudományos park
fejlesztése, az első spekulatív reptéri logisztikai projekt megvalósítása és kimagasló minőségű
belvárosi irodák fejlesztése. Díjaink közé sorolhatjuk a szakma Legjobb Fejlesztés és a Legjobb
Irodaépület fejlesztési díját, a FIABCI és helyi építészeti díjakat, az Építészeti Nívódíjat és az
Építőipari Nívódíjat.
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