
Detailbutik på Christianshavn

Torvegade 31st.th. + 33 1400 København K.



En af Christianshavn’s og Torvegades mest markante forretninger er nu sat til afståelse. Lejemålet er 
slået sammen af to lejemål sådan at der er plads til forretninger der har behov for plads.
Oplagt til f.eks. butikskæden som ønsker en markant forretning på et at byens mest travle strøg.

Lejemålet ligger med Espressohouse som nabo og kun omkring 50 meter fra kanalen.



Forretningerne har en markant og bred facade som gør at størstedelen af 
forretningen ligger med v induer direkte ud til Torv egade. De to sammenslåede 
lejemål giv er dig samlet en stor forretning med masser plads.



De store v induespartier mod Torv egade giv er et konstant godt lys i lejemålet.



Bagerst i lejemålet er både omklædningsrum og to rum med lager. 
Under lejemålene  er der kælder som er oplagt til ekstra lagerrum.



Området:

Christianshavn, der er et område bestående af små øer, er kendt for sin hippe 
cafékultur og kanaler med farverige husbåde. Hotspots omfatter Copenhagen Street 
Food med international mad og fristaden Christiania, der er et alternativt lokalsamfund 
bestående af anderledes huse, gallerier og musikspillesteder.

Forretningen:

Lokalet har igennem mange år været en eksklusiv dametøjsbutik hvor sælger har 
håndplukket sine produkter igennem netværk, modemesser osv. Næste ejer kunne 
f.eks. være samme koncept eller en international kæde som ønsker en markant 
placering.

Forretningen har mange muligheder, men kiosk og mad tillades ikke af udlejer.

Forretning og 
områdebeskrivelse



Husleje:

A’conto vand:

A´conto varme:

Depositum:

Moms:

Areal:

Fremlejeret:

Afståelsesret:

Genindtrædelsesret:

Navn:

Øvrige Lejeforhold:

Inventar:

Udbudspris:

20.483,89 kr.+ 16.865,24 kr. (+277)

360 kr.

750 kr. + 505 kr.

4 mdr.

Ja, tillægges

følger

følger

ja

følger

Medfølger ikke

se lejekontrakter og deres 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. 1256 København K. (efter forudgående aftale)

CVR. 25518551


