
BUTIKSLEJEMÅL I OMRÅDE 
MED SPECIALBUTIKKER

114 m2 

Store Kongensgade 118, st., København K



I smuk og vel vedligeholdt ejendom på Store Kongensgade udlejes 

114 m² butik med to store buede gulv-til-loft facadevinduer. 

Lejemålet er opdelt med 77 m² i stueetagen indrettet til salgsareal 

samt baglokale til personalefaciliteter/værksted, tekøkken og 2

depot/omklædningsrum . Der er direkte adgang fra butikken til 

kælderen på 37 m² som kan benyttes til lager.

Et flot butikslejemål der fremstår dejlig lyst og med højt til loftet.

FLOT BUTIK MED STORE FACADE-
VINDUER, SOM GIVER LEJEMÅLET 
KARAKTER



Med en placering lige ud til Store Kongensgade i et område med mange specialbutikker er 

lejemålets beliggenhed attraktiv.

5 minutters gang fra bygningen ligger Østerport Station, hvor der er forbindelse med både 

regionaltog, S-tog, metro og bus. Marmorkirkens Metrostation, som er en del af Cityringen, 

er få minutter væk. 

Ud over den lette adgang til offentlig transport er der også god offentlig parkering ved 

ejendommen og på de omkringliggende gader.

GODE EKSPONERINGSMULIGHEDER





Ejendommenes vedligeholdelsesstand er i top 
og serviceniveauet ekstremt højt. 

M. Goldschmidt Ejendomme A/S’ eget 
servicepersonale sørger for, at gård-, fortovs- og 
indgangsarealer altid er renholdte, så kunder og 
medarbejdere bliver mødt af den bedst mulige 
standard.

M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S    
SOM UDLEJER



VEJLEDENDE PLANTEGNING 

Referencelejemål



LEJEVILKÅR

Adresse     Store Kongensgade 118, st., 1264 København K
Areal     St.:   77 m²
     Kld. 37 m²
Zonestatus     Byzone
Anvendelse     Butik

Leje      Kr. 15.600,00 pr. md.
Aconto drift     Kr.   2.204,00 pr. md.
Aconto varme    Kr.   1.520,00 pr. md.
Aconto el     Betales direkte til forsyningsselskabet
Moms     Den samlede leje bliver tillagt moms

Overtagelsesstand   Som beset /efter nærmere aftale
Uopsigelighed  /opsigelsesvarsel Efter nærmere aftale
Depositum     Efter nærmere aftale



Henriette Tetsche 
Salgs- og udlejningschef

Hør mere om lejemålet eller aftal en tid til personlig fremvising.

START SAMTALEN I DAG

Dir: 33 63 09 02 • Mob: 24 91 35 45 • E-mail: ht@mgh.dk


