
KØBMAGERGADE 55, ST.TH., KØBENHAVN K

Butik ved Rundetårn

  AREAL

  236 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  109.788 kr. 
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BESKRIVELSE

236,4 m² forretning på travlt
handelsstrøg i City

Lejemålet ligger i en smuk ældre ejendom.

Med en af Danmarks største

turistattraktioner som genbo, færdes mange

potentielle kunder alle ugens dage, lige

udenfor de store og

indbydende butiksvinduer.

Forretningen på Købmagergade har

salgsareal i stueetagen og lagermulighed i

kælderetagen.

Arealerne fordeles således:

159,9 m² stueetage

76,5 m² kælderetage

Med sin centrale placering i bybilledet, gives

kommende lejer alle muligheder, for at

skabe en succesrig forretning.
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Vi ser frem til at gå i dialog med seriøse

emner. Bemærk – Ingen betaling af

afståelse.

Alle beløb er ekskl. moms.
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Lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 5.573 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 109.788 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 1.317.450 kr.   

    Mdl. aconto varme 975 kr.   

    Energimærkning D   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Årlig regulering af lejen Min. 3 %   

    Uopsigelighed for lejer Efter aftale   

    Uopsigelighed for udlejer Efter aftale   

    Overtagelse Efter aftale   
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Plantegning
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  BUS

  300 m 

  S-TOG / TOG

  300 m 

  METRO

  300 m 

  MOTORVEJ

  4,6 km 

Området

Ejendommen er beliggende i hjertet af København, med alt det bedste byen kan byde af shopping,

restauranter og cafeer. Fem minutters gang til nærmeste Metro/ S-Tog station (Nørreport Station).

I området ligger flere store offentlige institutioner, herunder fx. Københavns Universitet, Niels Brock,

Copenhagen Business Academy og Scandinavian Academy of Fashion Design.
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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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