RAGNAGADE 7, 3. SAL, 2100 KØBENHAVN Ø
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN
VIRKSOMHED HER
532 charmerende kontorkvm. beliggende på skønne
Østerbro
Bo og gro på Østerbro. Velkommen indenfor i det 532
kvadratmeter store kontor, som fordeler sig på et stort åbent
kontorlandskab, to kontorer, tre mødelokaler og opholdsrum i
lejemålets centrum. Udover de mange rum – med de mange
muligheder – så har kontoret sit eget tekøkken, loungeområde
med garderobe og printerrum. Desuden har kontoret adgang
til yderligere fire toiletter og to tekøkkener. For at gøre det let
og enkelt for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere at
komme til og fra kontoret, så er ejendommen udstyret med
elevator. Det er endvidere muligt, at leje p-pladser foran
ejendommen. Så skal din virksomhed flytte ind i et vaskeægte
Østerbrokontor med charmerende trægulve og synlige
bjælker? Så lad os vise frem.

GRATIS RÅDGIVNING
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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NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

532 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Velkommen til Ragnagade. Gaden er beliggende på skønne
Østerbro tæt på Vibenshus Runddel og Lyngbyvejen. Herfra er
du og dine medarbejdere kun en kort gåtur fra metrostation,
busruter til nær og fjern og ikke mindst alle Østerbros
herligheder. Besøg de delikate og hyggelige caféer eller gå på
indkøb i områdets nichebutikker. Er der behov for frisk luft
eller en telefonsamtale under åben himmel, så ligger
Fælledparken med højt til loftet og grønne omgivelser lige
rundt om hjørnet. Fælledparken er desuden et oplagt sted at
afholde jeres næste sommerarrangement, workshop eller
bare at ønske hinanden go’ weekend fra.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Vilkår

Antal medarbejdere

20-25

Lejebetaling

Månedsvis forud

Areal

532 m²

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 2,5%

Månedlig leje

Kr. 61.978 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Årlig leje

Kr. 743.736 ekskl. moms

Overtagelse

Nu

Leje pr. m² p.a

Kr. 1.398 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

C

A conto driftsudgifter

Kr. 402,33 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto varme

Kr. 89,43 ekskl. moms pr. m² p.a.

Uopsigelighed

Efter nærmere aftale

A conto el

Kr. 77 ekskl. moms pr. m² p.a.

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

KONTAKT JEUDAN:

Antal Medarbejdere
2025

Kontor
532 m2

Parkering

Tekøkken

Ja

Ja

Elevator
Ja

Mødelokaler
Ja

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

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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