


A Vivax Irodaház Magyarország egyik leginnovatívabb és 
leggyorsabban fejlődő városában, Debrecenben is jelen 
van.  

Az ország gazdasági, egyetemi, turiszti-
kai és kulturális központjának is tekinthe-
tő Debrecen és térsége. A folyamatosan 
fejlődő városban helyet kapott több 
nagyvállalat is, mint például a BMW, az 
NI, a TEVA, a KITE és a HUNÉP. A gazdasági 
és innovációs előrehaladást többek 
között a határhoz való közelség, a város 
saját reptere és a folyamatos beruházá-
sok is segítik.

Kapcsolat:
Mosolygó Miklós 

Tel: +36 30 303 5533
Email: mmiklos@vivax.hu
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Főtér és Nagytemplom                          - 5 perc

Villamosmegálló (járatok: 1,2)             -1-4 perc

Buszmegálló                                              -  2 perc

 (járatok: 11, 14I, 15, 15Y, 24, 24Y, 43)

Parkoló 200 hellyel                                  - 1 perc

Bank                                                             - 6-7 perc

Posta                                                            - 7 perc

Gyógyszertár                                             - 2 perc

Bevásárló központ                                   -2-5 perc

P

KÖRNYÉK

PP

A legfontosabb helyek pár perc sétára találhatóak.

Irodaház bérlés: 13,5 euro + ÁFA/m2 + Üzemeltetési költség: 2 euro + ÁFA/m2

Fizetős parkoló az épület mögött: 340 Ft/óra, éves bérlet: 12 000 Ft-tól/hónap



Az irodaház Debrecen szívében, a köz-
ponttól mint egy 3 perc sétára található. 
Az épület közvetlen közelében több szol-
gáltatás is elérhető, a busz- és villamos-
megállók, a gyógyszertár, a posta és a 
bankon kívül több étterem is pár perc 
sétára van. Közvetlen az irodaház mögött, 
pedig egy 200 hellyel rendelkező parkoló 
is helyet kapott. 
Az irodák modern és inspiráló környezet-
ben, 3 emeleten helyezkednek el ahol ter-
mészetesen konyha is ki lett alakítva.

ADOTTSÁGOK



A földszint és a galéria jó választás lehet nagyobb ügyfélszolgálattal ren-
delkező cégek számára, mivel kiváló lokációval rendelkezik, illetve a nagy 
légtér biztonságos ügyfélkiszolgálást biztosít.

FÖLDSZITN ÉS GALÉRIA



FÖLDSZINT

Helyiségek:

Open O�ce -  106,18 m2

Tárolók  -  3,3 m2; 4,22 m2;  3,6 m2 
Fér� és női mosdó



GALÉRIA

Helyiségek:

Galéria  -  55,78 m2
Tárolók  -  19,04m2/1,68 m2



A két emeleti szint nem csak egyterű irodáknak, hanem leválasztott 
irodákként is kialakíthatóak.

EMELETI SZINTEK



Helyiségek:

Open O�ce  -  211,04 m2

Iroda  -  14,02 m2

Teakonyha 
Fér� és női mosdó

I. EMELET



I. EMELET



Helyiségek:

Open O�ce  -  153,95 m2

 Vezetői iroda - 18,24 m2 
Tárgyaló - 11,52 m2

Iroda - 18.24 m2

Fér� és női mosdó

II. EMELET



II. EMELET



Kapcsolat:
Mosolygó Miklós 
Tel: +36 30 303 5533
Email: mmiklos@vivax.hu


