
GRØNNEGADE 3, KØBENHAVN K

Moderne butiksarealer på
bedste beliggenhed

  AREAL

  491 

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  154.174 kr. 
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BESKRIVELSE

Det oser af kvalitet

I særdeles flot og kendt ejendom på bedste

beliggenhed – udlejes eftertragtet og

veldisponeret kontorlejemål. I hjertet af

København på den yderst attraktive

Grønnegade, ligger dette smukke,

indbydende og eksklusive hjørnelejemål.

Lejemålet er i alt på 491,3 m² fordelt med

184,0 m²  butik i stueetage og 270 m² butik i

undertage.

Dertil kommer et lager på 26 m² og 11,3 m²

fællesareal.

Lejemålet har meter efter meter af store

facade vinduer, og har derved bedst

tænkelig vareeksponering i dette område.

Flotte højloftede salgsarealer i både stue-

og underetagen, samt en flot trappe, der

forbinder etagerne. I underetagen er der
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ovenlys fra stueetagens facade vinduer mv.

Lejemålet har flisebelagte gulve overalt.

Butikken er placeret, hvor Grønnegade og

Ny Østergade krydser hinanden, med synlig

glasfacade i hele lejemålets bredde.

Blandt andet kan nævnes butikkerne

Christian Louboutin, Rue Verte, Wood Wood

og mange flere, og på Ny Østergade, ligger

bl.a. Balthasar Champagnebar, Café Victor

og Shambala er beliggende.

Fremstår overalt meget indbydende.

Alle priser er ekskl. moms
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Lejevilkår

    Årlige leje pr. m2 3.768 kr.   

    Mdl. leje inkl. drift 154.174 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 1.850.088 kr.   

    Mdl. aconto varme 3.600 kr.   

    Energimærkning C   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse Efter aftale   
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Plantegning
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  BUS

  150 m 

  S-TOG / TOG

  850 m 

  METRO

  380 m 

  MOTORVEJ

  4 km 

Området

Området er kendetegnet ved de eksklusive brands kombineret med ældre ejendomme og

hyggelig Københavner stemning. Den eksklusive stemning får mange kunder til at gøre deres

indkøb i de populære butikker i dette område og specielt på  Grønnegade.
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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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