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Általános leírások
A Gold Irodaház a hazai és külföldi kis-, középvállalkozók igényeinek
figyelembe vételével készült. 
Elegáns megjelenésű épület, világos, sok ablakkal rendelkező
helyiségek, vevő és ügyfélbarát környezeti kialakítás, könnyű
megközelíthetőség, energiatakarékos, fix, évvégén nem változó ezért
tervezhető üzemelési költségek. 
A helyiségek rugalmasan válaszfalazhatók, igény szerint oszthatók. Az
irodateret álmennyezettel, szőnyegpadlózva (igény szerint laminált
padlózva) strukturált kábelezéssel, telekommunikációs és internetes
elérhetőséggel kínáljuk.

Gold Irodaház 1139 Budapest, Forgách u. 19.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9.5  -  11 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,99 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda :

210 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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1139 Budapest, Forgách u. 19.

Iroda bérleti díj (m  / hó)

9.5  -  11 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,99 € /m /hó + Áfa
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Kiadó iroda:

210 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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Tulajdonos

Tóth Árpád
Gauss Ingatlan Zrt.
+36 30 982 5239
+36 1 270 3006
+36 30 982 5239

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: B kategóriás irodák

file:///
file:///kiado-iroda/b-kategorias-irodak
file:///
file:///var/www/clients/client2/web3/tmp/www.goldiroda.hu
file:///media/cache/02/default_full/uploads/media/default/0001/02/a8032089cb811068d358998173a56af50d51e91d.jpeg 
file:///cegek/-/gauss-ingatlan-zrt
file:///cegek/-/gauss-ingatlan-zrt


Lokáció bemutatása
A Gold irodaház Budapest egyik legjelentősebb üzleti negyedében, a
Váci úttól és a 3-as metróállomástól 300 m-re, a Forgách utca 19. szám
alatt helyezkedik el. 

Az irodaépület a belváros és a 3-as metró Forgách utcai megállójának
közelsége miatt tömegközlekedési eszközzel kitűnően megközelíthető. 
Gépkocsival Buda felől az Árpád vagy a Megyeri híd felől, Budapest más
kerületeiből a Hungária körút-, Róbert Károly – körúton, vagy a Váci
úton juthatunk leggyorsabban az irodaházhoz.

Lokáció: Árpád híd környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 1518 m

Kiadó iroda : 210 m

Bérelhető irodák : 30 m , 20 m

Irodaegységek szintenként - megnyitás »
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Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: 7.9 %

Bérbeadottság: 86%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: 9.5  -  11 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 4,99 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 3 hó

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

file:///iroda-berleti-kalkulator/Gold-Irodahaz


Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Fogyasztásmérők

Nyílás zárók

Épület nyújtotta szolgáltatások

Mélygarázs - -Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: 2008. május 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Parkolás a közelben Bevásárlóközpont a közelben Tömegközlekedési elérhetőség Benzinkút

Tűzbiztonsági rendszer Modern telekommunikációs
rendszer

Közösségi tér Telefonközpont
Zártláncú TV rendszer (CCTV) Magas minőségű kialakítás

Tűz és füst érzékelő Padlószőnyeg Központi fűtés Válaszfalak
Álmennyezet

Egyéni fogyasztásmérők Mérő órák

PVC ablakok Fa ajtók Nyitható ablakok Egységes ablak rolók
Bukó ablakok



Biztonsági szolgálat Felszerelt konyha Hó eltakarítás 24 órás biztonsági szolgálat
Recepció Kertészeti szolgáltatás Külső ablak takarítás
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