
ØSTERBROGADE 21, 4.TV., KØBENHAVN Ø

Herskabslejlighed ved Søerne
med elevator

  AREAL

  179 m2
 

  MDL. LEJE

  23.866 kr. 
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BESKRIVELSE

Flot lejlighed med attraktiv
beliggenhed

Attraktivt lejemål udlejes centralt

beliggende på Østerbrogade lige ved

Søerne og Trianglen.

Lejligheden indeholder: 5 værelser, stort

køkken/alrum med alle hårde hvidevarer,

badeværelse og gæstetoilet. Derudover er

der altan ud til Østerbrogade samt en

mindre altan ud til gården.

Lejemålet vil være nyistandsat ved

indflytning.

Der er elevator i ejendommen.

Brugsret til kælderrum.

Antenneafgift kr. 314,12 pr. mdr. – dækker

YouSee grundpakken.
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Beboerforening kr. 46,89 pr. mdr.

Husdyr ikke tilladt.

Udlejes ikke som delelejlighed til

bofællesskaber.
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Lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 1.600 kr.   

    Mdl. leje 23.866 kr.   

    Årlig leje 286.392 kr.   

    Mdl. aconto varme 1.600 kr.   

    Energimærkning C   

    Depositum 3 mdr. leje   

    Forudbetalt husleje 1 mdr. leje   

    Overtagelse 01.04.2023   
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Plantegning
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  BUS

  0 m 

  S-TOG / TOG

  850 m 

  METRO

  200 m 

  MOTORVEJ

  2 km 

Området

Du er midt i byens puls ved de mange hyggelige caféer, charmerende spisesteder, det store

udvalg af butikker samt specialforretninger og take-away steder.

Diverse busser går lige udenfor døren og den kommende metro ligger kun få skridt væk.

En super beliggenhed med alle de fordele, som den attraktive adresse “Østerbrogade” byder

på.
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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

Mette Friismose
BOLIGUDLEJNING

+45 33 25 30 00

mk@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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