
SKOUBOGADE 1, ST., KØBENHAVN K

Attraktivt butikslejemål i
København K

  AREAL

  58 m2
 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  29.498 kr. 
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BESKRIVELSE

Unikt butikslejemål med udsigt til
Vimmelskaftet og Strøget

I denne velkendte ejendom udlejes sjældent

udbudt butikslejemål på en af Københavns

bedste adresser.

Lejemålet har en yderst unik beliggenhed og

en fantastisk eksponering lige ved Strøget.

Man kan ikke undgå at få øje på butikken når

man går på Strøget.

Butikken har et smukt  indgangsparti og glas

facade, der gør lejemålet lyst og

indbydende. Det smukke glasloft i

forretningen “sætter prikken over I’et”.

Lejemålet består af i alt 58 m² fordelt fordelt

således:

28 m² butik

30 m² lager i kælder

Lageret i kælderen er tilgængeligt via den
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interne trappe.

Butikken har tidligere været benyttet blandt

andet af den anerkendte

chokoladeforretning Peter Beier og af

guldsmed mv., men andre brancher kan med

fordel drage nytte af denne fantastiske

beliggenhed.

Vi er derfor åbne overfor nye og seriøse

ideer til forretningens kommende fremtid.

Billederne indefra, stammer fra den tidligere

lejer Peter Beier. Nye billeder er på vej.

Alle oplyste priser er ekskl. moms.
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Lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 6.103 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 29.498 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 353.974 kr.   

    Mdl. aconto varme 390 kr.   

    Depositum Efter aftale   

    Forudbetalt husleje Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse Efter aftale   
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Plantegning
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  BUS

  500 m 

  S-TOG / TOG

  550 m 

  METRO

  400 m 

  MOTORVEJ

  4 km 

Området

Beliggenheden kan ikke være bedre –  centralt ved Strøget lige overfor Espresso House, og med

Kaufmann og La Glace som naboer i et charmerende og levende område med et

rigt butiksliv og gåafstand til Rådhuspladsens Metroforbindelse, Nørreport og Kongens Nytorv.
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Nyt navn, men stadig
samme fantastiske service,
ordentlighed og tradition

40 åRS ERFARING

HEA har mere end 40 års erfaring

med at forvalte fast ejendom.

Ingen problemstillinger er os

ubekendt, og du får sikkerhed for

den rigtige løsning første gang.

HURTIGT SVAR

Du taler direkte med udlejer. Ingen

tidsrøvende mellemled. Vores

repræsentant har således et

indgående kendskab til

ejendommens forhold.

ARKITEKTRåDGIVNING 

Vi stiller arkitekt gratis til rådighed,

således at du nemt kan få et

indretningsforslag og dermed

vished for, at alle dine krav og

ønsker kan opfyldes.

Kontakt
Kontakt vores sagsansvarlige for at høre mere

om lejemålet

Kim Jensen
UDLEJNINGSCHEF

+45 33 25 30 00

khj@hea.dk

HOVEDNUMMER E-MAIL

+45 33 31 45 00 info@hea.dk
Personl ig  henvendelse hverdage k l .   9 :00 -  12 :00 Svar  indenfor  24 t imer  på hverdage
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