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ÓBUDA BUSINESS CENTER
KIADÁSI AJÁNLATA

Az 1200  m2-es épületet  eredetileg  cégünk,  a  Johns  Kft.  (www.johns.hu)  részére 
cégközpontnak építtettük, nagyon szép belsőépítészeti megoldások alkalmazásával. 
A földszinti  és I.  emeleti  exkluzív  egyteres  kialakítás bemutatóteremként  kiválóan 
alkalmas volt  az általunk forgalmazott  iroda-  és lakásbútorok  elhelyezésére.  A  II. 
emelet a vezetői-és egyteres iroda blokkot foglalja magában. A III. emeleten található 
egy  nyitott  mennyezetű  nagytárgyaló,  illetve  szintén  nyitott  mennyezetű 
belsőépítészeti stúdió. 

A tulajdonosok szétválása után az épületet bérbe adjuk. Tökéletesen megfelelő egy 
közepes méretű cég teljes működtetéséhez.

A CAP Gemini Hungary Kft. informatikai cég 3 évig az egész épületet bérelte, majd a 
DEKRA-EXPERT Kft. és az UNIQUA Biztosító 8 évig dolgozott az alsó két szinten, 
míg a felső két szintet tárgyalóként és konferenciateremként használta. 

Az épülethez két, összesen kb.120 –150 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas 
zárt, térköves vagy murvás parkoló is bérelhető.

http://www.johns.hu/


ÓBUDA BUSINESS CENTER

FÖLDSZINT ÉS I. EMELET 
KIADÓ EXKLUZÍV EGYTERES IRODATÉR,

ILLETVE TELJES ÉPÜLET

Ön az alábbiakban az irodaház földszinti (cca. 360m2-es) és I. emeleti (cca. 360m2-es), 
képeit  tekintheti  meg.  A  termek  klímatizáltak,  márványburkolatos  padlózattal  és 
padlófűtéssel  rendelkeznek.  Mindkét  szint  a  mennyezeten  csúsztatható  bemutatótermi 
világításrendszerrel  van  felszerelve.  A  földszinthez  közvetlenül  csatlakozó  cca.  120 
férőhelyes  zárt  parkoló  áll  rendelkezésre,  így  mindkét  szint  kiválóan  alkalmas  banki, 
ügyfélszolgálati, pénzügyi, kereskedelmi, bemutató és konferencia célokra.

A szintek teakonyhával, mellékhelyiségekkel, és lifttel rendelkeznek. A számítógépes és 
telefon kábelhálózat kiépített. 

Bérleti díj: a teljes épület bérlése esetén 9 Euro/m2/hó 
         Egy-egy szint bérlése is lehetséges.

Zárt, nem fedett parkoló: 30 Euro/gk/hó  
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan
A díjak és költségek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

 



ÓBUDA BUSINESS CENTER II. EMELET 
KIADÓ EXKLUZÍV IRODATÉR

Ön az alábbiakban az irodaház II. emeleti (cca. 310m2-es) képeit tekintheti meg. A termek 
klímatizáltak és részben parapetszekrényekkel bútorozottak. A nagy egyteres irodán kívül 
itt  találhatók  a  mahagóni  falburkolatos  vezetői  szobák  vagy  tárgyalók  is.  Az  emelet 
teakonyhával,  mellékhelyiségekkel,  és  lifttel  rendelkezik.  A  számítógépes  és  telefon 
kábelhálózat kiépített. 

Bérleti díj: a teljes épület bérlése esetén 9 Euro/m2/hó 
         Egy-egy szint bérlése is lehetséges.

Zárt, nem fedett parkoló: 30 Euro/gk/hó  
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan
A díjak és költségek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



ÓBUDA BUSINESS CENTER 
III. EMELET 

KONFERENCIA ÉS OKTATÓKÖZPONT

Ön  az  alábbiakban  az  irodaház  III.  emeleti  (cca.  150m2-es)  képeit  tekintheti  meg.  A 
nagytárgyaló  és  a  stúdió  jelenleg  oktató/konferenciateremnek  van  berendezve. 
Természetesen más célra, bútorozatlanul is kiadó.

Bérleti díj: a teljes épület bérlése esetén 9 Euro/m2/hó 
         Egy-egy szint bérlése is lehetséges.

Zárt, nem fedett parkoló: 30 Euro/gk/hó  
Rezsi: mérőállás szerint, illetve négyzetméter arányosan
A díjak és költségek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



ÓBUDA BUSINESS CENTER
ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTÉSE

Az irodaház a Bécsi út és a Szentendrei út közötti, új, gyorsan fejlődő 
területen, az MTV új székházával (a Szabadság térről), gyártási- és iroda 

komplexumával szemben helyezkedik el.

Közvetlenül szomszédja a Hilti International, a Révai Nyomda.

3 perces távolságban található cégek: 

Autós cégek: Honda Fehér, Fiat, Maxabo, Suzuki, BMW és autófényező 
cég.

Egyéb intézmények és cégek: Market Építőipari Zrt., Grafisoft Park, 
GRIFF Gentlemen, Wanzl, Hungária Biztosító, Duett autóriasztó szerviz. 

Bevásárló központok 5 perces távolságban: EUROCENTER, ARENA, 
PRAKTIKER, PENNY MARKET, AUCHAN, LIDL, BAUMAX, FLÓRIÁN.

A 118-as busz közvetlenül a ház előtt áll meg, a 60-as busztól pedig pár 
perces séta.
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