FREDERIKSGADE 7, ST. TV., 1265 KØBENHAVN K
VIL DU HØRE MERE - RING TLF 7010 6070

DIT NYE KONTOR HER?
Kontor med en udsigt udover det sædvanlige

GRATIS RÅDGIVNING

Skal dit kontor ikke kun ligge midt i byen – men midt i det mest
smukke, imponerende og mondæne Indre By har at byde på?
Så se nærmere på Frederiksgade 7, st. tv. Her får du udover
112 højloftede kvadratmeter, med plads til seks
arbejdsstationer, også en af byens mest indtagende udsigter
direkte til Marmorkirken. I lokalet med placering ud mod
gården, kan du med fordel indtænke et ugeneret mødelokale.
Lejemålet er udstyret med tekøkken, som er et perfekt spot til
både gode kopper kaffe og gode samtaler. Kontoret er oplagt
til dig, der søger ekstraordinære rammer til din mindre
virksomhed - her er får du nemlig lokaler, hvor det altid er en
fornøjelse for både samarbejdspartnere og kunder såvel som
medarbejdere at opholde sig. Skal du have plads til bilen, er der
mulighed for tilkøb af p-plads i gården foran dit nye kontor.
Lyder det som noget for dig? Bestil en fremvisning, og lad os
byde dig indenfor.

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

112 m2

* Tegningen er ikke målfast
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LIGE HER...

...OG LIGE RUNDT OM HJØRNET
På Frederiksgade 7 findes en bygning med unik og særpræget
udsigt. Bygningen har en flot historie og har bidraget til det
København, som vi kender i dag. Ejendommen blev opført
mellem 1875-1885 af arkitekt Ferdinand Meldahl. Meldahls
arkitektoniske inspiration udspringer af det antikke
Grækenland, Rom og den parisiske nyrokoko. Det kan blandt
andet opleves i ejendommens portrum, som er veldekoreret
med loftsmalerier og detaljerede udsmykninger. Der er noget
majestætisk over Frederiksgade med Amalienborg i den ene
ende - og som kronen på værket - Marmorkirken i den anden
ende. Her er desuden direkte nedgang til Marmorkirken
Metrostation, som forbinder pulserende København.
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FAKTA MED INDBYGGET FLEKSIBILITET
Anvendelse

Kontor

Vilkår

Antal medarbejdere
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Lejebetaling

Månedsvis forud

Areal

112 m²

Lejeregulering

Nettoprisindeks, dog min. 3 %

Månedlig leje

Kr. 21.159 ekskl. moms

Depositum

Svarende til 3 måneders leje

Årlig leje

Kr. 253.904 ekskl. moms

Overtagelse

1. marts 2023

Leje pr. m² p.a

Kr. 2.267 ekskl. moms pr. m² p.a.

Moms

Lejemålet er momsregistreret

A conto driftsudgifter

Kr. 132,58 ekskl. moms pr. m² p.a.

Uopsigelighed

Ingen

A conto varme

Kr. 168,72 ekskl. moms pr. m² p.a.

Vi tager forbehold for prisændringer samt eventuel udlejning.

KONTAKT JEUDAN:

Antal Medarbejdere
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Kontor
112 m2

Elevator
Nej

Gårdanlæg
Nej

Kantine
Nej

Mødelokaler
Nej

Fiber
Findes i ejendommen

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

Tekøkken
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/

Parkering
Ja
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