
GLADSAXEVEJ 363, ST., SØBORG
Spændende erhvervslokaler for
mange brancher



Spændende erhvervslokaler for brancher som bl.a.
call centre, E-gamere, rådgivere, forskning m.m.

Flyt erhvervslokalerne og dagligdagen til Glad-
saxevej 363, hvor en markant kontorbygning
har til huse.

Selve bygningen er omdrejningspunkt for Sø-
borgs erhvervsliv, og selv de mest innovative fir-
maer er velkomne - perfekt for et ambitiøst er-
hverv, der kræver de bedste rammer for den vi-
dere udvikling!

Denne meget markante ejendom er sat som de-
stination for mange lønmodtagere, som har sin
gang i et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø.

Ejendommen er en velfungerende flerbruger-
ejendom.

Parkeringsarealet gør plads til husets brugere,
der skal til og fra de vante parkeringspladser.

 
Er I mere til en tur på jernhesten eller kollektiv
trafik, så er der naturligvis også cykelparkering
og busstoppested inden for kort afstand, lige-
som der er få hundrede meter til S-Tog, så I kan
ankomme med det foretrukne transportmiddel.

Ejendommen er beliggende i grønne omgivelser
og når solen skinner, er de grønne områder den
perfekte scene for en afslappende pause.
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Lejemålet i stuen har et fantastisk lysindfald og højt
til loftet, der giver uanede muligheder

Lejemålet beliggende i ejendommens stueplan
udgør 909 kvadratmeter.

Som en ramme omkring lejemålet på de 909
kvadratmeter, er der et fantastisk lysindfald og
højt til loftet, hvor lejemålet i parterre har direk-
te adgang ud til hyggeligt, grønt gårdområde.

Der er uanede muligheder for indretning, ek-
sempelvis indretning i rum til fordybelse, zoner
velegnede til projektbaserede opgaver, forsk-
ning/laboratorium eller en zone til lounge og
leg.

I samspil med udlejer får I rig mulighed for at
sætte jeres helt eget præg på indretning og valg
af materialer indenfor givne rammer.

I styrer selv om I vil male med den store pensel
eller holde miljøet professionelt og skarpt.

I tilknytning til lejemålet tilbydes ligeledes fælles
kantine, leje af auditorium og mødefaciliteter, li-
gesom fælles reception også er en mulighed.
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Trafikale forhold
2860 Søborg er mere end bare den gamle TV
Bys hovedsæde. Det er en grøn enklave af en
bydel, der sprudler af frodighed bl.a. takket væ-
re Gyngemosen, der ligger tæt ved. Byen er et
levende bevis på, at industrikvarterer og bolig-
områder sagtens kan eksistere side om side. Her
bliver I en del af Gladsaxe Erhvervsby, der ligger
perfekt i forhold til motorvejen og ringvejen, så

vejen til arbejde ikke bliver meget nemmere. Bli-
ver det til en sen aften på kontoret, er der lidt
for de fleste humører: husets kantine står klar til
at levere et måltid, ligesom områdets mange re-
stauranter gør det samme, og der er også mulig-
hed for en træningstime i den nærtliggende Fit-
ness World eller en svømmetur i Gladsaxe Svøm-
mehal.
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Newsec Property Asset Management
portal.newsec.dk

Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 909 m2

Leje årligt: Kontor 900 kr. pr. m2

A conto drift: 254 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme: 72 kr. pr. m2 p.a.

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Istandsat

Overtagelse: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 6 måneder

Uopsigelighed: Efter aftale

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 3% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Energimærke: D

Sag: 35529-5

Ejendommen ejes af Dades

THE FULL
SERVICE
PROPERTY
HOUSE

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

Kontakt
Kim Nissen, Leasing & Asset Manager

45 26 02 08, kni@newsec.dk


