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TIDSBEGRÆNSET LEJEMÅL



Ideel beliggenhed tæt på Aarhus C

Lejemålet er tidsbegrænset indtil ultimo 2025.

Kombinationen af erhvervslejemålets beliggen-
hed ved Viby Centret lige ved Ringvejen og
Skanderborgvej, der udmunder i Aarhus C, giver
rig mulighed for profilering, da knudepunktet
naturligt leder en bred skare af mennesker forbi
alle ugens dage.

Dette kommer tillige til udtryk med flere små –
såvel som større – forretninger og spisesteder,
der toner frem langs indfaldsvejene, og bidrager
til områdets driftige forretningsliv i synergi med
Viby Centrets mange spændende tilbud og gode
indkøbsmuligheder.

Funktionalitet fra A-Z
Den velholdte ejendom er placeret ud mod et
mindre torv med stemning og træbænke, hvor
pauserne kan afholdes.
Yderligere er der særdeles gode parkeringsmu-
ligheder, da den store parkeringsplads ligger i
naturlig forlængelse af ejendommen, og ligele-
des kan cyklerne henstilles i cykelstativerne.

Handicapvenlige faciliteter som elevator gør ad-
gangen til ejendommen enormt nem.

Lejemålet ophører uden yderligere varsel d.
31.12.2025.
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Klinik eller kontor

Det lysfyldte lejemål på 386 m2 er placeret på
første sal med let adgang via elevator eller trap-
pe.
 
Planløsningen er yderst fleksibel og indeholder
fire, store kontorer, en kantine samt et stort
åbent kontor som i dag bruges til træninglokale.
 
Fælles for alle rum er, at arbejdsgangen vil fore-
gå i komfortable omgivelser, da de mange vin-
duespartier tillader et stort lysindfald i alle loka-
ler.
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Let transport med offentlig transport og bil
Via Ringvejen ankommer man bekvemt til leje-
målet, og hvis man har base i Aarhus C., kan tu-
ren foregå ad Skanderborgvej på blot otte mi-
nutters kørsel.
 
De offentlige transportmuligheder tager form af
gode busruter, der ligeledes ligger vejen forbi
Viby Centret og lejemålet qua indfaldsvejene.

Yderligere befinder Viby Station sig kun 900
meter væk, hvorfra letbanen og regionaltoge af-
går.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 386 m2

Leje årligt: Kontor 425 kr. pr. m2

A conto drift: 354 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 95 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Som beset

Overtagelse: Efter aftale

Fremlejeret: Nej

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2,5% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Mulighed for momsfritagelse efter nærmere aftale

Energimærke: D

Sag: 35076-37

Ejendommen ejes af Dades

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

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

Kontakt
Claus Thomsen, teamleder

86 75 63 34, clt@newsec.dk

Rasmus Pedersen, erhvervsmægler
86 75 63 04, rdp@newsec.dk


