PILESTRÆDE 30A, 1112 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

133 butikskvm. på charmerende og eftertragtede
Pilestræde
Er du på udkig efter den helt rigtige placering i Indre By til at
bosætte din butik? Så er Pilestræde 30A klart et besøg værd.
Her får du 133 rummelige og lyse butikskvadratmeter med en
unik eksponering med tre store vinduespartier og synlighed
ud til Pilestræde. Her vil du opleve et pulserende byliv med en
dynamisk trafik i nærområdet. Desuden har butikken
trægulve, masser af vægplads til ophæng, reoler mv., direkte
udgang via bagindgangen til vores p-anlæg samt et baglokale
med både tilhørende toilet og depotrum. Mangler du
inspiration til design eller indretning af din nye butik, så
hjælper vi gerne. Lyder det som noget for dig? Kom forbi,
mærk stemningen og se mulighederne på Pilestræde.

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

133 m2

* Tegningen er ikke målfast

5

PILESTRÆDE 30A, 1112 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Pilestræde ligger i hjertet af ”Gamle København”, men gaden
er absolut ikke bange for at tænke nyt. Kendte tøjbrands,
populære restauranter, hyggelige caféer og et navnkundigt
bladhus er med til at give strædet sin helt egen puls. Nok er
strædet smalt, men det giver et bredt udvalg af muligheder
med Strøget, Købmagergade og Kongens Have lige om
gadehjørnet. Desuden krydser Pilestræde med
Kronprinsensgade - Københavns mest forbipasserende gade.
Offentlig transport kan snildt nås på en to-go-kaffes tid til
Kongens Nytorv eller Nørreport St. med tog, bus og metro. Er
du i bil, kan du holde i Jeudans p-hus ved Gammel Mønt.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Butik

Vilkår

Areal

133 m²

Lejebetaling

Kvartalsvis forud

Månedlig leje

Kr. 72.042 ekskl. moms

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 2,5%

Årlig leje

Kr. 864.500 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 6 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 6.500 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

Nu

A conto driftsudgifter

Kr. 483,93 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

E

A conto varme

Kr. 152,61 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto el

Kr. 168 ekskl. moms pr. m² p.a.

A conto køl

Kr. 100 ekskl. moms pr. m² p.a.

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

Butik
133 m2

Depotrum
Ja

Parkering
Ja

Tekøkken
Ja

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

Toilet
Ja

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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