


EGY PERC ÉS OTT VAGYOK!EGY PERC ÉS OTT VAGYOK!



KIVÁLÓ LOKÁCIÓ.
BELVÁROSI ÉLET.
ZÖLDÖVEZET.
KÖZÖSSÉGI ÉS OKOSOTTHONOK.
EZ A PARK WEST!



2-es 

A pezsgő XIII. kerület szívében, a Szabolcs utca
15-25. szám alatt elhelyezkedő négy ütemben
épülő lakóparkban összesen mintegy 880 lakás
épül fel. Legnagyobb számban 40-50 m2-es
otthonok közül lehet választani, melyek többsége
dél-keleti, illetve dél-nyugati, nyugati tájolású
belső kertes, a legfelső szintekről pedig Budára
néző panoráma élvezhető.

A Park West-ben, miként a LIVING fejlesztések
mindegyikében, szeretnénk komfortosabbá tenni 
a mindennapokat. Ebben nyújt maximális 
segítséget professzionális szolgáltató cégünk, a 
LIVING Service.



ÚJ VÁROSRÉSZ 
SZÜLETIK

Dózsa György út M

Margit-sziget

 Szent István park

Városliget

Lehel tér M

PARK WEST

WestEnd City
CenterNyugati

Pályaudvar M

Nyugati Pályaudvar

és Növénykert

Lehel Csarnok

105 busz
75 I 79 trolibusz

14 I 14A villamos
76 trolibusz

A környék a főváros egyik leggyorsabban
fejlődő kerülete. A lakóépületek és irodaházak
száma emelkedik, a szabadidő-központok pedig
folyamatos megújulnak. 

A Park West lakópark a megújuló Ferdinánd
negyedben, a Dózsa György út és a Lehel utca
közvetlen közelében helyezkedik el. A központ
könnyedén elérhető, a WestEnd City Center és
a Városliget 15 perces sétára található, de gyorsan
és egyszerűen megközelíthető autóval vagy
tömegközlekedéssel is.
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Dózsa György út

Nyugati Pályaudvar M

Hősök Tere M 

WestEnd City Center

Nyugati Pályaudvar

Műcsarnok

Margit-sziget
Margaret-Island

Városliget
Liget Budapest 

 



AZ AKTÍV
ÉLETMÓDOT



KÖRNYEZETTUDATOS 



MODERN VÁROSI 
OTTHONOK A LIVING 
KÉNYELMÉVEL



COMMUNITY LIVING

A LIVING célja, hogy új lakása a legtöbb örömet 
szerezze az Ön számára. Ebben nyújt maximális 
segítséget professzionális szolgáltató cégünk, 
a LIVING Service, melynek igénybevételével 
megkönnyítjük a lakástulajdonosok mindennapjait.

A LIVING Service szolgáltatáscsomagok három 
területen könnyítik meg a lakók mindennapjait: a 
Community LIVING szolgáltatások részeként 
többek között nappali-társalgó, könyvtár, takarítás, 
car-sharing, fészer, vagy a 0-24 órás 
csomagátvétel érhető el, Smart LIVING okosotthon 
megoldásokkal energiatakarékos és biztonságos 
otthonok valósulnak meg, továbbá a LIVING 
Solutions szolgáltatásokkal a 
lakástulajdonosoknak lehetősége van arra, hogy 
saját vagy befektetési célra vásárolt lakásukkal 
kapcsolatos teendőiket gördülékenyebbé tegyék.

További információk: 
www. livingservice.hu

LIVING SERVICE



MERT MEGÉRI!

 



       

OTTHONOKAT 

A

A LIVING Magyarország egyik legnagyobb 
ingatlanvállalatának a WING-nek 
lakóingatlanfejlesztő üzletága. 

A LIVING fennállása alatt megszerzett 
szakértelme, illetve az anyavállalat, a WING 
majd negyed évszázados ingatlanfejlesztési 
tapasztalata, komoly referenciái, pénzügyi 
stabilitása és a folyamatos innováció iránti 
elkötelezettsége egyaránt garancia a 
lakófejlesztési projektek minőségére és a 
megbízhatóságára. 

A LIVING Magyarország egyik vezető 
lakóingatlan-fejlesztője, célja olyan modern, 
fenntartható, városi otthonok létrehozása, 
amelyek emberközpontú szolgáltatásaikkal és 
intelligens megoldásaikkal az ott lakók 
életminőségét javítják. 

A lakófejlesztésekben közös a kiváló 
közlekedési lehetőségekkel és szolgáltatások 
sokaságával rendelkező lokáció, az átlagon 
felüli műszaki minőség és környezettudatos, 
fenntartható megoldások. 








