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Området
Butikslejemål i indkøbscenter i Helsingør

Lejemålet er beliggende i Prøvestens-
centret, der servicerer en stor del af 

borgerne i Helsinør og omegn.  
 
Helsingør kommune er Nordsjællands største 
med mere end 62.000 indbyggere. Det 
historiske og smukke byområde er Sjællands 
fjerde største efter bl.a. København og 
Roskilde.  
 
Helsingør by er kendt for sine mange 
kulturhistoriske tilbud som Kronborg og 

Teknisk museum og har ligeledes mange 
musikalske kulturtilbud.  
 
Endelig har Helsingør et godt og inspirende 
shoppingmiljø, der tiltrækker kunder fra hele 
regionen samt fra Sverige. 
 
Byen er også en handelsby for de 
mange turister der årligt opholder sig i 
sommerlandet i iNordsjælland og med både 
Kystbanen, ”grisen” og motorvejsnettet er 
Helsingør nem at komme til.
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Lejemålet har et areal på 830 m2 og 
har tidligere været anvendt til en 

meget velbesøgt og populær Japansk 
restaurant, som desværre som konsekvens 
af Corona-nedlukning ikke kunne fortsætte 
restaurantionsdriften. 

Lejemålet er derfor indrettet med et meget 
stort serverings- og salgslokale, hvor selve 
restaurantionslokalet var indrettet, et stort 
barmiljø samt et stort område til køkken, hvor 
blot udsugning og kølerum er tilbage.  
 
Endelig er der 4 store og handicapvenlige 
toiletter i lejemålet. 
 
 

 
Den kommende lejer har mulighed for at 
skræddersy lejemålet, så der dannes de 
optimale rammer for virksomheden. 
 
Lokalplanen tillader en bred anvendelse 
indenfor detail- og daglivarehandel samt 
mindre fremstillingsvirksomheder, hvilket 
lokalerne er yderst velegnende til.

Lejemålet vil udover restaurant og dagligvare 
også være yderst velegnet til detailbutik med 
behov for stort butikslokale, showroom for 
el-biler og meget andet.

Lejemålet

830 m2

D 

6 mdr. 

Aftales nærmere

DKK 1.200

DKK 60,02

DKK 181,29

NPI, min. 3 %

Areal

Energimærke 

Depositum 

Uopsigelighed

Bruttoleje pr. m2

Driftsudgifter pr. m2

Forbrug pr. m2

Regulering
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FOTO FRA TIDLIGERE LEJER



 5P r øve s t e n sve j

Vilkår

Areal kontor 830 m2

Årlig leje  pr. m2 DKK 1.200

Driftsudgifter DKK 60,02 pr. m2 / årligt á conto

Månedlig leje inkl. drift DKK 87.151

Årlig leje inkl. drift DKK 1.045.816

Forbrugsudgifter DKK 181,29 pr. m2 / årligt á conto

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med NPI, dog minimum 3 %

Stand ved indflytning Overtages “as is” - i den stand lejemålet fremstår i

Vedligeholdelse Indvendig/Lejer - udvendig/Udlejer

Uopsigelighed og opsigelse Aftales nærmere

Fremleje/Afståelse Ingen/aftales nærmere

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

Energimærke D

Parkering P-pladser i Prøvestenscenteret 

Bemærkning Lokalplan tillader dagligvarehandel, restaurant, detailhandel og  
liberalt erhverv.
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Plantegning
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Beliggenhed

Prøvestenscentret er et populært 
handelscenter i Helsingør. Centrets 

beliggenhed er optimal i tilknytning til 
E47 motorvej til/fra København, som er 
indfaldsvejen til Helsingør by fra det meste 
af Nordsjælland. Tæt på centret er der flere 
større boligbebyggelser. 
 
Centrets popularitet har været stødt stigende 
de seneste år og en del af handelsaktiviten fra 
Helsingør centrum er derfor flyttet til centret 
- bl.a. pga. de mange parkeringsmuligheder. 

Centret er godkendt til dagligvarehandel, 
restaurant, detailhandel og liberalt erhverv.
Udover Borgerservice findes butikskæder 
som Matas, Skousen, Kvickly, Netto, Lidl, 
Thansen, Harald Nyborg samt nogle pizzaria, 
Kebabbar m.m.

Buslinjerne 353 og 803 kører i fast rutefart til 
området og der er parkeringspladser flere 
steder rundt i Prøvestenscenteret. Derudover 
ligger Snekkersten Station tæt på centret.
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P-pladser flere steder i 
Prøvestenscenteret

Linje 353 & 803
300 meter

E47
500 meter

Prøvestensvej 20

Helsingør centrum
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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 ejen-
domsrådgivning.

 
 

Vi har mange års erfaring og viden med
erhvervsejendomme og sætter en ære i at sik-
re 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 ejen-
domsselskaber i Hovedstadsområdet såvel  
som i det øvrige Danmark..

GOTTLIEB+PARTNERS A/S

Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45

info@gottliebpartners.dk

www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentations-
materiale 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 ind-
samle 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 forudgående samtykke fra Gottlieb+Partners.


