
SPOTORNO ALLE 12, HØJE TAASTRUP
Kontor - perfekt beliggende i forhold
til Høje Taastrups infrastruktur



I hjertet af Høje Taastrups kontorområde

Spotorno Allé 12 ligger midt i Høje Taastrups
kontorområde, hvor flere af landets store kerne-
virksomheder også har deres hovedsæde.

Jeres virksomhed kommer altså i fornemt sel-
skab og er tilmed placeret bare 400 meter fra
City 2, så selv lange arbejdsdage kan forenes
med at forkæle husstanden med uventede gaver
fra én af centrets mange butikker.

Området er på vej frem som et eftertragtet bo-
ligområde, der snart vil stråle med flere parker
og summende liv, der støtter op om den blande-
de by og miljø døgnet rundt.

Velholdt og præsentabel ejendom
Rammerne omkring jeres nye hverdag er gule
murstensfacader prydet med et væld af vindu-
espartier, der naturligvis flankeres af grønne
områder.
Ejendommen byder velkommen i nyligt renove-
rede indgangspartier såvel som opgange, så
kunder på besøg bliver imponerede allerede fra
første færd.

Siden en kontorbygning uden p-pladser er som
Tintin uden Terry, findes der naturligvis også fri
parkering i forbindelse med bygningen, så med-
arbejdere og gæster kan ankomme tørskoede og
mageligt til deres stole.
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Lejemålet på 350 m2 er indrettet med lette
vægge, så her er masser af muligheder for at til-
passe det efter lige præcis jeres behov.
 
I øjeblikket er lejemålet indrettet med ni to-
mandskontorer samt et større lokale med recep-

tion og køkken.
Du har selv mulighed for at vælge et nærmere
bestemt køkken og sætte dit eget præg på jeres
lejemål.

Spotorno Alle 12, 1. sal, 2630 Høje Taastrup - 350 m2



God plads til udvidelse

Lejemålet på 745 m2 folder sig ud til jeres rene
fornøjelse på første sal af bygningen og præsen-
terer sig gennemgående lyst og nydeligt - lige til
at overtage.
 
En reception er velkomstpartiet, hvor telefonen
kimer og receptionisten viser ind.
Herfra er der adgang til en lang gang, hvorfra al-
le tolv kontorlokaler, to depoter, to mødelokaler,
en kantine og toiletfaciliteter tilgås; tilsammen
jeres nye lejemål.
 
Kontorene fungerer både som aflukker for den
gode arbejdsgang og som lysninger til gangen
takket være de brede vinduespartier, der adskil-
ler.
 
Som en del af kantinen, der samler medarbej-
derne til middagens velfortjente måltid, ligger
naturligvis et velekviperet køkken med to køle-
skabe, to opvaskemaskiner, ovn og godt med
skabsplads til servicet, så anretning såvel som
oprydning er klaret i en ruf.
 
Når alle lokaler er udfyldt med arbejdsglæde og
pladsmanglen så småt melder sig, så frygt ej.
Nabolejemålet kan tillejes og sammenlægges
med dette, så jeres nye domicil for alvor slår je-
res position fast.
 
Der er tilmed mulighed for at leje kælderrum til
ekstra opbevaringsplads.
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Trafikale forhold
Perfekt beliggenhed i forhold til byens infra-
struktur.
 
Og med disse ord er det blot om at stige på S-
Toget, der stopper 500 meter fra ejendommen,
eller at sætte sig ind i bilen og køre til Spotorno
Allé 12, så I kan se jeres nye lokaler med egne øj-
ne.

Buslinjer i området: 40E, 116, 117, 118, 119, 120, 123
og 400S.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 350 - 1.095 m2

Leje årligt: Kontor 750 kr. pr. m2

A conto drift: 244 kr. pr. m2 p.a.

Basislejen er inkl. standardindretning

A conto varme: 108 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Som beset

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Efter aftale

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 3% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: C

Sag: 35074-25

Ejendommen ejes af Dades

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

Newsec tager forbehold for fejl og ændringer i de angivne oplysninger
i prospektet.

Kontakt
Kasper Stagis Nielsen, udlejningschef

45 26 05 36, ksni@newsec.dk

Anders Hornskov Jakobsen, udlejningschef
45 26 01 82, ahja@newsec.dk


