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LYNGBY HOVEDGADE 47, LYNGBY

Reklameplads til leje

  MDL. LEJE INKL. DRIFT

  1.000 kr. 

SIDE 1 UD AF 6
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BESKRIVELSE

Reklameplads til leje med stor
eksponerings værdi.

Reklamepladserne befinder sig på hjørnet af

Lyngby Hovedgade 47 og gågaden Strædet

og vender ind mod indgangsparti til

ejendommen.

Der kan på 3 standere opsættes skilt på 74

cm x 145 cm.

Opsætning af skilte udføres for lejers

regning.

Lejemålet kan lejes momsfrit.

SIDE 2 UD AF 6
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lejevilkår

    Mdl. leje inkl. drift 1.000 kr.   

    Årlig leje inkl. drift 11.999 kr.   

    Depositum Efter aftale   

    Momspligtig Ja   

    Overtagelse Efter aftale   

SIDE 3 UD AF 6
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SIDE 4 UD AF 6
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SIDE 5 UD AF 6
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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

Julie Fjelsted Eriksen

+45 31 32 37 43

je@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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