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I smuk og repræsentativ ejendom udlejes 
kontor på 245 m2 

Se mere om historien for ejendommen 
https://www.indenforvoldene.dk/bredgade-17

Lejemålet er placeret i starten af Bredgade, i 
den mest eftertragtede del af gaden. Gaden 
betegnes som den centrale færdselsåre 
i Frederiksstaden og tiltrækker derved 
mange besøgende igennem hele året. 

Området er kendetegnet ved at have 
en yderst central placering i City samt 
værende kendt som et populært område for 
gallerier, kunst, dansk design og møbel-
kunst samt præsentable kontorer.

Området huser derudover Nyhavn, Sankt 
Annæ Plads, Marmorkirken, Amalienborg 
samt Skuespilhuset.

Området
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Lejemålet
Lejemålet består af 3. og 4. sal 
på ialt 245 m2. 3. sal udgør 126 
m2 og 4. sal udgør 119 m2.

Lejemålet er nyistandsat og 
fremstår indbydende og lyst. 
Der er fra samtlige etager 
udsigt ud over travle Bredgade.

Den repræsentative ejendom 
har indgang fra Bredgade, 
igennem den flotte røde 
hoveddør. Her er der adgang til 
både en nyetableret elevator, 
som er forbundet til samtlige 
etager, samt en trappe som går 
igennem hele ejendommen.

Lejemålet har klinkegulv på 
størstedelen af arealerne samt 
gulvtæpper for det resterende 
areal.

Lejemålet er indrettet med 
flere kontorer i varierende 
størrelser. 

Til lejemålet på 3. og 4. sal er 
der indrettet badefaciliteter.  

3. sal er velegnet til indretning 
af kontorer i flere forskellige 
størrelser.

4. sal er i dag indrettet som et 
penthouse lejemål og giver en 
eksklusiv følelse, med „New 
Yorker“ inspireret køkken og 
pejs. 

Endelig er der egen tagter-
rasse med udsigt udover begge 
retninger af Bredgade

Alt i alt en eksklusiv ejendom 
med eksklusive lejemål.
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Lejemålet
3. sal 4. sal
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Beliggenhed

Ejendommen er blot få minutters gang 
fra Metro stationen Kgs. Nytorv og er 
beliggende i hjertet af City ved Bredgades 
skønne miljø tæt på den grønne oase; Skt. 
Annæ Plads.

Selve lejemålet er beliggende i yderst 
præsentabel ejendom med flotte og 
historiske detaljer.

Ejendommens beliggenhed er i starten af 
Bredgade og har derved en central placering 
for kunder såvel som medarbejdere og 
besøgende.

Andre virksomheder tæt på lejemålet er bl.a. 
MASH, Montana Store, Bruun Rasmusssen 
Kunstauktioner, Dansk Møbelkunst, 
KLASSIK Copenhagen,  Carl Hansen og Søn 
samt Copenhagen Piano.
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Lejevilkår

Areal kontorer, 3. - 4. sal 245 m² 

Årlig leje pr. m² DKK 1.950

Månedlig leje DKK  39.813 

Årlig leje DKK  447.750

Driftsudgifter Inkluderet i lejen

Forbrugsudgifter DKK 100 pr. m²/årligt á conto

Betaling Månedsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum med 3 %

Vedligeholdelse Indvendig påhviler lejer / udvendig påhviler udlejer

Opsigelse 6 måneders varsel

Uopsigelighed Aftales nærmere

Afståelse & fremleje Lejer har ikke ret til afståelse og/eller fremleje

Moms Ejendommen er momsregistreret og alle ydelser pålægges den til enhver tid gældende moms

Energimærke C

Bemærkninger

Lejevilkår

Der er elevator i mellem etagerne med ADK
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S-tog 
Østerport Station 
1,4 km

Metro 
Kongens Nytorv 
450 m

Fly
Københavns 
Lufthavn 8,1 km

Parkering 
Jeudan P 400 m

Parker mm. 
Kongens Have 600 m
Nyhavn 400 m
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GOTTLIEB+PARTNERS A/S
Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk
www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners er erhvervsmæglere med speciale i køb, 
salg, udlejning, genforhandling, sale-and-lease-back-aftaler og 
rådgivning for erhvervs- og investeringsejendomme.

Vi håndterer et bredt spektrum af ejendomme såsom 
boligejendomme, kontor, lager, logistik, industri, hotel, detail og 
liebhaveri.

Vores vision er at levere værdibaseret ejendomsrådgivning.

Vi har mange års erfaring og viden med erhvervsejendomme 
og sætter en ære i at sikre vores kunder seriøs, saglig rådgivning – 
en god, effektiv proces og optimale resultater. Hver gang.

Vi har lange relationer  og tæt samarbejde med nogle af 
branchens største og mest toneangivende ejendomsinvestorer og 
ejendomsselskaber i Hovedstadsområdet såvel  
som i det øvrige Danmark.

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud eller en reel kontrakt. 
Gottlieb+Partners og/eller sælger/udlejer af den omhandlede ejendom kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne 
i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgå-
ende samtykke fra Gottlieb+Partners.


