MARGRETHEPLADSEN 4, ST., 8000 AARHUS C
Kontor, butik eller kliniklejemål
i Scandinavian Center Aarhus
Sag 38886-413

Butik 413 m2

Virksomheden, der søger lyse og præsentable rammer midt i Aarhus, finder det hele her. Og som et
ekstra plus kan man desuden som lejer, selv have
indflydelse på indretningen, da lokalerne i dag står i
rå stand og venter på at blive indrettet.
Attraktiv beliggenhed i arkitekttegnet ejendom.
Lejemålet ligger i Scandinavian Center Aarhus, som
med sin lyse og moderne arkitektur er en daglig fornøjelse at opholde sig i. Det ikoniske byggeri rummer foruden erhvervslokaler en Fitness World, kongresfaciliteter, et hotel med restaurant samt mas-

ser af parkeringspladser, som kan tillejes med rabat.
Herudover er der lavet 133 helt nye boliglejemål i
ejendommen. Beliggenheden her i Scandinavian
Center Aarhus bliver ikke meget mere central. Rådhusparken, Musikhuset, ARoS og Godsbanearealet
ligger alle inden for få skridt ligesom byens butikker
og restauranter. Derfor er det nemt at invitere kunder på frokostmøder på en af områdets mange gode spisesteder eller caféer, og i kongrescenteret byder Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus på gourmetrestaurant og overnatningsmuligheder.

Margrethepladsen 4, st., 8000 Aarhus C

Lyse lokaler med fleksibel indretning.
Lejemålets 413 m2 har en optimal placering i
stueetagen, hvor man har maksimale eksponeringsmuligheder, da hele facaden mod centret
er i glas. Indretningen af lejemålet sker efter lejers ønsker og aftales nærmere med udlejer.

Anvendelsesmulighederne er mange – kontor,
butik, klinik…… , lad os tage en drøftelse af hvilke muligheder, der kan opfylde netop jeres ønsker og behov.

Margrethepladsen 4, st., 8000 Aarhus C

Plantegning

Trafikale forhold.
Der er blot 550 meter fra adressen til Aarhus
Hovedbanegård, og på vejen passeres busknudepunktet ved Park Allé.

I bil kommer I til Ringgaden på fem minutter, og
herfra er der nem adgang til motorvejsnettet.

Lejevilkår
Anvendelse:

Butik 413 m2

Leje årligt:

Butik 1.100 kr. pr. m2

A conto drift:

190 kr. pr. m2 p.a.

A conto varme:

65 kr. pr. m2 p.a.

Depositum:

6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Nyistandsat
Overtagelse:

Efter aftale

Opsigelsesvarsel:

6 måneder

Uopsigelighed:

Efter aftale

Fremlejeret:

Efter aftale

Afståelsesret:

Efter aftale

Lejeregulering:

I h.t. nettoprisindeks,
dog min. 2,5% p.a.

Moms:

Alle beløb tillægges 25%

Energimærke:

E

Sag:

38886-413

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

Ejendommen ejes af
Interessentskabet af 23. december 1991

Kontakt

Rasmus Pedersen, erhvervsmægler
86 75 63 04, rdp@newsec.dk
Marlene Hegelund, erhvervsmægler
86 75 63 35, mhe@newsec.dk
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