
SØNDERHØJ 9, 8260 VIBY J
Fremlejemål i attraktive omgivelser



Attraktivt område

Velindrettede lokaler, en fleksibel planløsning og
gode lysindfald. Det er blandt andet, hvad leje-
målet på Sønderhøj 9 kan tilbyde jer.
 
Ejendommens rumfordeling egner sig særligt
godt til enten kontorbrug eller undervisning.
 
Dertil skal den attraktive placering i Viby J frem-
hæves, som sørger for nem adgang via offentlig
transport.
 
Præsentabel og velholdt ejendom med gode par-
keringsforhold
Lejemålet er placeret i en pæn og velholdt ejen-
dom.
Tilknyttet bygningen er der gode parkeringsmu-
ligheder for såvel medarbejdere, kunder og gæ-
ster, og det grønne gårdmiljø fungerer som et
dejligt åndehul.
 
Som en ekstra detalje er tilgængeligheden god,
da der forefindes elevator i lejemålet.
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En veldisponeret og tilpasningsdygtig planløs-
ning.
Lokalerne er beliggende på 2. og 3. etage, hvor
man kan leje enten den ene eller begge etager.
Foruden kontorer og lokaler rummer ejendom-
men køkken og en velplaceret toiletkerne, der

tilmed virker støjdæmpende i bygningen.

Hertil skal nævnes de flotte mødelokaler, hvor I
kan nyde en god udsigt over området.

Lejemålet er tidsbegrænset til 1/8-2023.
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Trafikale forhold
Lejemålet er yderst godt forbundet med offent-
lig transport.
 
Letbanen stopper blot 125 meter fra Sønderhøj,
og der er gåafstand til nærmeste busforbindelse
samt Viby Jylland Station, der ligger kun 250
meter væk.
 

Endelig tilgodeses I også med nem adgang til
motorvejsnettet, der kan nås på under fem mi-
nutter i bil.
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Lejevilkår

Anvendelse: Kontor 566 - 1.132 m2

Leje årligt: Kontor 850 kr. pr. m2

Drift er inkl. i lejen

Depositum: 6 måneders leje

Stand ved overtagelse: Som beset

Overtagelse: Efter aftale

Uopsigelighed: Se tidsbegrænsning

Fremlejeret: Efter aftale

Afståelsesret: Nej

Lejeregulering: I h.t. nettoprisindeks,

dog min. 2% p.a.

Moms: Alle beløb tillægges 25%

Tidsbegrænset til 1/8-2023

Energimærke: D

Sag: 70176

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


