
Elhelyezkedés | Location

Kiadó iroda
Office to let

White House
Budapest, XIII., Váci út 47.

Információk az épületről | Building information

Állapot 
Building status

Létező
Existing

Építés éve 
Year of construction 2018

Közös területi szorzó 
Common space 6,14 %

Parkolóhelyek száma 
Number of parking spaces 326

Parkoló ráta 
Parking ratio 1 / 72 m²

Bruttó bérbeadható irodaterület 
Gross leasable area 21 564 m²

Kategória 
Property grade A+

Szerződési feltételek | Commercial terms

Parkoló 
Parking

bejelentkezés 
után *

after login *

Üzemeltetési díj* 
Service charge*

bejelentkezés 
után *

after login *

* Asking terms for m²/month + VAT

Szabad Terület | Available space
100%-ban bérbeadott épület
Building completely leased
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Kapcsolat | Contact

+36 1 489 02 02

Több információ 
More information

Leírás | Description
A GTC White House-t a LEED Gold minősítésnek megfelelően terveztük. Az épület energiafelhasználását csökkenti a zöldtető, az 
esővíz újrahasznosítása és a korszerű hőszigetelés. A LEED-minősítésű épület nemcsak környezetbarát, de üzleti presztízse is 
kiemelkedő; a Fortune magazin által listázott 100 nagyvállalat közül 88 ilyen irodában működik. Mindannyian az ideális 
munkahelyet ke¬ressük, azt a környezetet, amelyben nyomot hagyhatunk a világban. A GTC White House ezt kínálja: egy 
századfordulós, 2.000 m2-es loft és mintegy 21.500m2 modern és környezettudatos irodatér kombinációját. Megnyitása 2018 
áprilisára várható.

GTC White House is being built to a LEED Gold standard. It has a green roof and recyc¬les rainwater. LEED-certified office buildings 
are environmentally sound and prestigious: 88 of Fortune magazine’s top 100 corporations ope¬rate from LEED-certified offices. 
Everyone is seeking the perfect place, the place that inspires one to create an indelible mark on the world. GTC White House is that 
very place: 21,500m2 of exhilarating, uplifting green architecture including an entirely re¬furbished turn-of-the-century stand alone 
loft of 2,000m2 and GTC White House will be delivered in April 2018.

Tömegközlekedés | Public transport
Metró vonalak | Metro Lines: M3
Legközelebbi metróállomás | Closest metro station: Árpád híd


