
AMAGERBROGADE 54, 2. SAL, KØBENHAVN S

Lyst kontor på
Amagerbrogade

  AREAL

  94,5 m2
 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  17.875 kr. 
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BESKRIVELSE

Fantastisk kontormiljø med flot
lysindfald

Kontor udlejes med perfekt beliggenhed i

starten af Amagerbrogade – meget tæt på

Amager Centret og Metroen.

Erhvervslejemålet er i alt på 165 m og er

beliggende på 2. sal – lejemålet overtages

nymalet og med nylakerede gulve.

Der er aircondition i lejemålet.

I dag er lejemålet indrettet med 1

storrumskontor samt køkken- og

toiletfaciliteter.  Det store rum kan opdeles

efter ønske. Hvis der er behov, kan vi være

behjælpelig med indretningsforslag,

udarbejdet af vores arkitekt.

Bussen holder lige udenfor døren og

metroforbindelsen er kun en kort gåtur væk.
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Lejemålet kan overtages efter aftale.
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lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 1.300 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 17.875 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 214.500 kr.   

    Mdl. aconto varme 1.300 kr.   

    Energimærkning D   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   
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Plantegning
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  BUS

  0 m 

  S-TOG / TOG

  2,8 km 

  METRO

  100 m 

  MOTORVEJ

  3,5 km 

Området

Lejemålet er beliggende på hjørnet af den velbesøgte gade Amagerbrogade og Ebertsgade,

hvor der et et væld af indkøbsmuligheder, cafeer, restauranter – alt er i kort afstand fra denne

attraktive adresse.

Indkøbscenteret Amager Centeret er kun få meter væk.
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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
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