NØRREGADE 6, 4. SAL, DEPOTRUM , 1165 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

Dit nye depotrum i latinerkvarteret?

GRATIS RÅDGIVNING

Står du og mangler et lagerrum med placering i Indre By? Eller
har du en bolig eller virksomhed i en af bygningerne i
nærheden? Så tag et smut forbi Nørregade. Her i nummer 6
finder du dit nye 19 kvadratmeter store depotrum - hvoraf
fællesarealerne indgår i kvadratmeterne. Adgangen er op af
bagtrappen og er placeret øverst oppe under de
københavnske tage. Lokalet er oplagt til opbevaring af varer
eller dine personlige sager, som du ikke kan have hjemme i
lejligheden eller på kontoret. Så hvad enten du søger
opmagasinering til møbler eller andet boliginteriør, tøj, sko,
kunst, kontorartikler, så egner dette rum sig til det. Lyder det
som noget for dig? Vi glæder os til at byde dig velkommen
indenfor og vise 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.
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NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER

* Indretningsforslag

Areal

19 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
Latinerkvarteret er kendt for sine kulturelle besøgende og de
smukke ejendomme. Området omkring Nørregade er
velbesøgt og velbevaret - af gode grunde. Her er nemlig både
historiske kirker, såsom Sankt Petri Kirke og Vor Frue Kirke,
hyggelige caféer og adgang til mange af Københavns
omkringliggende stræder og passager. Nørregade er kun et
stenkast fra Strøget, Købmagergade og resten af det
pulserende københavnske byliv. Fra dit nye lager er der heller
ikke langt til Nørreport Station, som med sin metro og Stogsforbindelse knytter København og omegn sammen.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Lager

Vilkår

Areal

19 m²

Lejebetaling

Månedsvis forud

Månedlig leje

Kr. 1.276 ekskl. moms

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 2,5%

Årlig leje

Kr. 15.314 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Leje pr. m² p.a

Kr. 806 ekskl. moms pr. m² p.a.

Overtagelse

1. juli 2021

A conto varme

Kr. 307,37 ekskl. moms pr. m² p.a.

Energimærke

Fredet

El Forbrug

Kr. 100 ekskl. moms

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
19 m2

Gårdanlæg
Ja

Loftshøjde
1,9 meter

Strøm
Nej

Toilet
Fælles i gården

Vareelevator
Nej

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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