Kontorlejemål i Frichsparken · 158 m2
Søren Frichs Vej 36F, st. tv., 8230 Åbyhøj
- Attraktiv beliggenhed midt i dynamisk erhvervs- og iværksættermiljø
- Gode regulære og præsentable lokaler
- Lyst lejemål med god loftshøjde
- Parkeringsmuligheder i nærheden
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Kontorlejemål i Frichsparken
Drømmer du om et kontorlejemål med en attraktiv beliggenhed midt i dynamisk erhvervs- og iværksættermiljø, så har vi netop
fået et ledigt lejemål til dig.
Lejemålet:
Præsentabelt og meget velbeliggende kontorlejemål på 158 m² i den forreste del af Frichsparken. Lejemålet er velindrettet med to
gode kontorafdelinger. Herudover er der i lejemålet et godt tekøkken, to toiletter og arkiv/kopirum. I hele lejemålet er der rigtig god
loftshøjde, det er lyst og indrettet med detaljer som afrensede betonsøjler, som gør lejemålet råt og moderne.
- Attraktiv beliggenhed midt i dynamisk erhvervs- og iværksættermiljø
- Gode regulære og præsentable lokaler
- Lyst lejemål med god loftshøjde
- Parkeringsmuligheder i nærheden
Frichsparken:
Dette lejemål er placeret i den gamle togfabrik på Søren Frichs Vej. Her ligger den dynamiske erhvervsområde bedre kendt som
Frichsparken i Åbyhøj – blot få hundrede meter fra Aarhus C. Med sine mere end 40.000 m er Frichsparken byens største
erhvervspark og rummer en stor klynge af alsidige virksomheder, der spænder lige fra advokatfirmaer til almennyttige
organisationer.
Med sin centrale placering nær både Silkeborgvej og Vestre Ringgade er området let at komme til både i bil, på cykel og med
offentlig transport. I Frichsparken er der derudover både betalingsparkering og mulighed for leje af fast plads.

Økonomi og vilkår

Pr. m2/stk. årligt

Pr. år

Leje , Kontor (158m2)

Kr.

1.050,-

Kr.

165.900,-

Kr.

41.475,-

A'conto varme (158m2)

Kr.

50,-

Kr.

7.900,-

Kr.

1.975,-

A'conto fællesudgifter (158m2)

Kr.

108,-

Kr.

17.064,-

Kr.

4.266,-

Kr.

190.864,-

Kr.

47.716,-

Leje mv. – I alt
Leje, parkeringspladser

Kr.

8.700,-

Der betales depositum svarende til 6 måneders leje.
Samtlige ovennævnte beløb tillægges moms.

· Lejeregulering
Årlig lejeregulering svarende til udviklingen i nettoprisindekset, dog min. 2,5% årligt

· Opsigelse m.v.
6 måneder til den første i en måned fra lejers side.
Uopsigelighed efter nærmere aftale.

· Vedligeholdelse
Udvendigt udlejer og indvendigt lejer

· Øvrige forhold
Ret til mellemleje forbeholdes.

Pr. kvartal

Plantegning over Søren Frichs Vej 36F, st. tv.
Tegningen er ikke målfast

Kontakt

Thomas Møller Kristensen

Kasper Søby

Michelle Plath

Udlejningschef
+45 2969 3926
tmk@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2166 6938
ks@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2750 2950
mip@olavdelinde.dk

Charlotte L. Clausen

Mads Roholt

Chefkonsulent, udlejning
+45 2969 3921
clc@olavdelinde.dk

Udlejningskonsulent
+45 2910 1290
mr@olavdelinde.dk
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