SØTORVET 5, KLD., KÆLDERRUM NR. 8, 1371 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

Tørt og lyst lagerrum på 79 m² udlejes

GRATIS RÅDGIVNING

Står du og mangler et lagerrum med placering i København?
Eller har du en bolig eller virksomhed i en af bygningerne i
nærheden? Så er lagerrummet på Søtorvet måske noget for
dig. Her får du 79 lagerkvadratmeter beliggende i kælderen.
Der er gode adgangsforhold direkte fra hovedindgangen og
ned til lagerrummet. Desuden er der også adgang via elevator
fra gården. Lokalet er oplagt til opbevaring af varer eller dine
personlige sager, som du ikke kan have hjemme i lejligheden
eller på kontoret. Dets mange kvadratmeter og rummelige
form giver en rigtig fin overskuelighed over alt, hvad du har
derinde. Så hvad enten du søger opmagasinering til møbler
eller andet boliginteriør, tøj, sko, kunst eller kontorartikler, så
egner dette lokale sig til det. Lagerrummet fremstår tørt og
lyst. Der forefindes ikke toilet og håndvask til lejemålet. Vi
glæder os til at byde dig velkommen indenfor og vise dig
rundt.

I Jeudan arbejder vi målrettet for, at gøre det så hurtigt, nemt
og billigt for jer at komme i gang som overhovedet muligt.
Derfor tilbyder vi gratis indretningsforslag, så I får inspiration
til valg af farver, materialer og optimal udnyttelse af rum. Vi
kan også tilbyde en proces skræddersyet til jeres behov, så vi
håndterer flytningen og hjælper med alle serviceydelser. Alt
er muligt – I vælger frit, hvad vi skal tage os af, og hvad I selv vil
stå for. Vi glæder os til at byde jer velkommen.
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SKAL VI RESERVERE
PLADS TIL DIG HER?
Book en fremvisning eller hør
mere på 7010 6070.

SØTORVET 5, KLD., KÆLDERRUM NR. 8, 1371 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

79 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Søtorvet blev i sin tid tænkt og skabt som den nye hovedport
til København, og de to symmetriske palæejendomme - der
ligger på hver side af Frederiksborggade - har med deres
karakteristiske tårne, været en kendt del af byens profil
gennem århundreder. Knejser er ikke et ord, man bruger
meget i dag, men det er lige præcis dét, bygningerne gør. De
husede mange kunstnere som Johanne Luise Heiberg, foruden
Københavns første overdækkede fortovsrestaurant. I dag står
de med vue over by og søer til den ene side, og moderne
bekvemmeligheder som Nørreport St. med tog, busser og
metro, TorvehallerneKBH og det nærliggende p-anlæg under
Israels Plads på den anden side.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Lager

Vilkår

Areal

79 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 4.135 ekskl. moms

Lejeregulering

100% nettoprisindeks

Årlig leje

Kr. 49.625 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 625 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

Nu

A conto varme

Kr. 163,38 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

KONTAKT JEUDAN:
Tlf.: 7010 6070 eller info@jeudan.dk
eller se mere på: jeudan.dk

Lager
79 m2

Bad
Nej

Elevator
Ja

Toilet
Nej

Loftshøjde
2,1 m

JEUDAN
LAD OS HJÆLPE DIG
Vi tilbyder alt inden for rådgivnings-, bygnings- og
serviceydelser.
Det spiller ingen rolle, om opgaverne er indvendige eller
udvendige, små eller store. Ring og hør hvordan vi kan hjælpe
dig på 7010 6070. Se mere her: www.jeudan.dk/services

JEUDAN PARKERING
HAR ALTID EN LØSNING TIL DIG
Vi tilbyder leje af de p-pladser, som I har brug for.
Se mere her: www.jeudan.dk/parkering/
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