
Frisørsalon

ARCHETYPE- EXPERIENCE FOR MEN

Gl. Kongevej 109 – 1850 Frederiksberg C.



Her kan vi tale om en nøglefærdig forretning! Alt fremstår superflot og velholdt 
så du kan starte behandlinger op fra dag 1.



God 1.ste sal som pt. benyttes som personalerum samt en 
god kælder med vaskesøjle og lager.



Travlt område med masser forbipasserende og eksklusive naboer.



Archetype experience for men!

Søger du en af Københanvs gode og eksklusive adresser til din nye salon så er det nu du 
skal slå til!

På Gammel Kongevej 109 og i samme blok som Hart Bageri, Meyers Deli og den hippe 
tøjbutik Nué finder du denne lækre frisørsalon som har haft samme ejer igennem 
mange år.

Lokalet i er 3 plan hvor stuelokalet er forbeholdt behandlinger mens 1.sal pt. bruges til 
personalerum, men snildt kan laves om til klippestue også. Den 17m2 store kælder 
benyttes til lager.

Forretningen har i dag 2 vaskestole og 3 klippepladser og har som nævnt gode 
udvidelsesmuligheder på 1.salen hvis dette ønskes

Forretning og 
områdebeskrivelse



Husleje:

A’conto vand:

A´conto varme:

Depositum:

Moms:

Areal:

Fremlejeret:

Afståelsesret:

Genindtrædelsesret:

Navn:

Øvrige Lejeforhold:

Inventar:

Udbudspris:

12.608

280

690

6 mdr,

Ja, tillægges

80+17m2

delvis

ja

ja

Efter aftale

se lejekontrakt og dennes allonger

Inventarliste under udarbejdelse

995.000 kr.

Fakta



Inventarliste



Butikshop’s indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i 
god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud 
eller en reel kontrakt.
Butikshop og/eller sælger/udlejer af den omhandlede forretning kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed 
gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle 
handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle 
egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen 
regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgående 
samtykke fra Butikshop

Der tages dermed forbehold for fejl og mangler I denne salgsopstilling.

Kontaktperson

Henrik Sørensen

Tlf. 70 70 12 14

info@butikshop.dk

Amaliegade 6, 2. 1352 København K. (efter forudgående aftale)

CVR. 25518551


