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Bedste kontorplacering i
København K

  AREAL

  427,6 m2
 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  67.703 kr. 
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BESKRIVELSE

Kontor ved Magasin og Strøget

Et stenkast fra Strøget og Magasin i fredelig

klassisk ejendom, tilbydes særdeles

attraktivt kontorlejemål på 427,6 m².

Lejemålet er velbeliggende og placeret i det

idylliske kvarter i hjertet af indre København.

Fantastisk gademiljø med restauranter,

cafeer, shopping, stormagasiner m.m.

Flotte og præsentable kontorer, med højt til

loftet og store vinduer med skønt lysindfald.

Lejemålet er inddelt i store kontorenheder

(flere af kontorerne er opdelt med

glaspartier), men kan med fordel inddeles i

mindre enheder.

Smukt indgangsparti med personelevator og

adgang til den rummelige og lyse

hovedtrappe.
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Lejemålet er nyistandsat ved indflytning.

Ved særlige indretningsbehov, vil vi stille

vores arkitekt til rådighed for at finde den

bedste løsning for jer.

Kontakt os for fremvisning, hvor vi vil glæde

os til at møde vores fremtidige lejer.
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lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 1.600 kr.   

    Årlige driftsudgifter pr. m2 300 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 67.703 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 812.440 kr.   

    Mdl. aconto varme 9.100 kr.   

    Energimærkning C   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse Efter aftale   
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Plantegning
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  BUS

  850 m 

  S-TOG / TOG

  300 m 

  METRO

  350 m 

  MOTORVEJ

  4 km 

Området

Metro (Kgs. Nytorv) og parkeringskældre er inde for gå-afstand samt busser, der går lige

udenfor døren.
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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
Hverdage k l .   9 :00 -  16 :00 Svar  indenfor  24 t imer  på hverdage

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

https://hea.dk/lejemaal/kontor-klinik/bedste-kontorplacering-i-kobenhavn-k/
http://www.tcpdf.org

