
EKSKLUSIVT KONTORLEJEMÅL VED NØRREPORT STATION
Oskar Group præsenterer nyistandsatte og ”build to suit” kontorlejemål med byens mest centrale 

beliggenhed. Kontorerne fordeler sig over fem etager, med mulighed for at leje 700-4.000 m². 
Kontorerne bliver indrettet efter lejers ønske og behov 

Til kontorerne hører både stor gårdhave i 1. sals niveau, tagterrasser med mødepavilloner, hvorfra man 
kan opleve en storslået udsigt udover København

Ejendommen udvikles så vidt muligt efter principperne i FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling
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MED NØRREPORT  OG TORVEHALLERNE SOM NABO
Nørreport Station har både metro-, S-togs- , regionaltogs- og fjerntogstrafik, hvilket gør Nørre Voldgade 

15 til en særdeles attraktiv og fleksibel arbejdsplads

Nærområdet har mange muligheder for indkøb, caféer og restauranter, samt direkte adgang til 
Torvehallerne og Købmagergade

H.C. Ørstedsparken og Botanisk Have er begge mindre end 200 meter væk



ET LYST OG LUFTIGT ÅNDEHUL

I bygningens gårdrum bliver der etableret en gårdhave, mens der på taget bliver etableret tagterrasser 
samt mødepavilloner med udsigt til byens tage  

Ejendommens disponering og indretning er udført med henblik på stor fleksibilitet i forhold til forskellige 
typer af virksomheder



BUILD TO SUIT 

Der vil være mulighed for egen reception med loungeområde. Kontorerne indrettes efter lejers ønske og 
behov, med mulighed for storrumskontorer kombineret med mødelokaler samt enkeltkontorer

Renoveringen udføres med stor respekt for bygningens ydre, samtidig med at bygningen indvendig vil stå 
som ny. Der bliver anvendt materialer og installationer af høj kvalitet.

Etagerne i bygningen udgør 720 - 780 m² og det samlede kontorareal udgør 4.035 m² 



HOVEDLEJEVILKÅR
Overtagelse Nyistandsat, Q2 2022

Årlig leje fra kr. 2.000 pr. m²
Årlig drift kr.    390 pr. m²
Varme a conto kr.    110 pr. m²

Depositum           6 mdr. leje
Regulering           NPI, dog min. 2%
Uopsigelighed     lejer 5 år, udlejer 7 år



EKSKLUSIVT KONTORLEJEMÅL VED NØRREPORT STATION

Mulighed for nyistandsat og skræddersyet kontorlejemål. Kontorerne fordeler sig over fem etager, og det 
vil være muligt at leje imellem 700-4.000 m² indrettet efter lejers ønske og behov. 

Til kontorerne hører både stor gårdhave i 1. sals niveau, tagterrasser med mødepavilloner, hvorfra man 
kan opleve en storslået udsigt udover København.

Ejendommen udvikles så vidt muligt efter principperne i FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.
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KONTAKT OSKAR GROUP

Henrik Wessmann Jesper Cordsen Mathias Bonde
+45 4055 0080 +45 6040 5923 +45 2071 0836
hw@oskargroup.dk jc@oskargroup.dk mab@oskargroup.dk

Disclaimer. Vi tager forbehold for eventuelle fejl og ændringer i dette dokument. Priser og betingelser er indikative, og bliver endeligt
bekræftet i Term Sheet som fremsendes til interesserede lejere.

Oskar Group
Kongens Nytorv 28, 1.
1050-København K
www.oskargroup.dk
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