
SØNDERHØJ 1, 1. SAL, 8260 VIBY J
Lyst og lækkert med god synlighed og
attraktiv placering



Attraktiv beliggenhed

Søger I efter nye kontorlokaler med en attraktiv
beliggenhed?
Så vend blikket mod Sønderhøj 1 i Viby, hvor vi
udbyder 413 m2 velindrettet kontor på 1. sal.
 
Prikken over i’et er placeringen i et erhvervs-
orienteret område, der er nemt at tilgå i bil,
offentlig transport og letbanestop lige ved
døren.
 
God synlighed 
Ejendommen præsenterer sig med en utrolig
flot facade, der har et moderne udtryk og god
synlighed i området.
 
Omgivelserne er indbydende med gode parke-
ringsforhold ved ejendommen, og en bygning
der troner frem med sin indbydende og let gen-
kendelige æstetik, så jeres brand bliver fremhæ-
vet på bedste vis.
Erhvervsområdet i Sønderhøj udgør mere end
70.000 etagekvadratmeter og huser flere store
lejere som bl.a. Arla og Erhvervsakademi Aar-
hus.
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Lejemålet præsenterer sig som et stort åbent
kontormiljø med store vinduespartier, der giver
et godt lysindfald.
Lejemålet indeholder også et mindre antal kon-
torer og mødelokaler – etableret i glaspartier –

som imødekommer mange virksomheders øn-
sker til en god indretning.

Hertil får man også et fint the-køkken, gode toi-
let -og badefaciliteter og et godt indeklima, da
ejendommen er etableret med et ventilations –
og klimaanlæg.

Der vil også være mulighed for at tilgå kantine-
ordning i erhvervsområdet.
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Trafikale forhold
I kommer til at befinde jer i et område nær mo-
torvejen med fem kilometer til Aarhus C., som
allerede har tiltrukket mange virksomheder.
 
Beliggenheden er attraktiv med letbanestop lige
overfor, ligesom her er fine busforbindelser og
fri parkering ved ejendommen, så både persona-

le, kunder og samarbejdspartnere får en kom-
fortabel og let tilgang, når de besøger jer.

Sønderhøj 1, 1. sal, 8260 Viby J.



Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 413 m2

Leje årligt: Kontor 1.100 kr. pr. m2

A conto drift: 167 kr. pr. m2 p.a.

A conto vand: 11 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 74 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Males og nye tæppefliser

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2,5% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: C

Sag: 35282-1

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


