
KØBENHAVN K - INDRE BY: 

Ejerlejlighed til restaurantanvendelse med god placering i City sælges
Midt i City 30 m. fra Købmagergade og Strøget, veldisponeret lokaler i høj kælder.

SE MERE HER

Klareboderne 6 Kld., 1115 Kbh. K
Areal: 92 m2  
Fællesudgifter: 3.053 kr.
Pris: 5.500.000 kr.

VILKÅRKORTPLANTEGNINGEJENDOMMENBUTIKKENFORSIDE



• Ejerlejlighed med tilladelse til varm mad og siddende gæster.
• Lokalerne er i drift, men overtages uden lejer. 
• God placering i sidegade til Købmagergade og tæt på Strøget.
• Lokalerne er veldisponerede og beliggende i høj kælder. 
• Overtages med eksisterende og funktionsdygtige installationer.  
• Veludstyret køkken med lagerplads.
• Drives som pizzeria, men kan anvendes til andre formål.  
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• Facaden består af 2 vinduer samt 2 dørpartier.
• Stedet har p.t. alkoholbevilling til kl. 24. 
• Indenfor forefindes 34 siddepladser og udenfor 4+ siddepladser. 
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Dette er en unik mulighed for at erhverve lokaler til restaurations virksomhed 
i det Indre København, i det gamle “Middelalderbyen”. 

Enten til eget brug eller til investeringsformål. 
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Med god placering i en historisk sidegade til Købmagergade, i et attraktivt 
område, som tilbyder et stort udvalg af; barer, caféer, samt eksklusive 
Flagship Stores, er her en sjælden mulighed for at investere i en ejerlej-
lighed på en bedre adresse, midt i City og gamle København. 

Lokalerne er indrettet til brug som Italiensk Pizzaria i Trattoria stil. 
Indretning overtages som del af købet.
Lokalerne byder også på rummeligt toilet og lagerplads i baglokalet. 
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Klareboderne er en historisk sidegade til Købmagergade, 
som kan spores tilbage til middelalderen og klostret Skt. 
Clare, som lå i området. 

Ejendommen er en klassisk københavnerejendom, opført i 
1747 og er centralt placeret i sidegaden mellem Købmager-
gade og Pilestræde.

Området er præget af historiske bygninger og byens pul-
serende liv. 
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Ejendommen ligger tæt på:
Købmagergade, Strøget, Illum, eksklusive 
Flagship Stores, Højbro Plads og et stort 
udbud af barer, Caféer, restauranter samt 
infrastruktur.
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Se film fra ejendommen her

Er du interesseret i dette unikke 
 lejemål kontakt Jacob Lefèvre på 
 telefon +45 28 12 48 88 eller mail 
jl@estateconcept.dk

Samlet areal:                            92 m2 

Fællesudgifter:  398 kr. pr. m2 pr. år  36.636 kr. pr. år 3.053 kr. pr. måned

Varmeudgifter:  52 kr. pr. m2 pr. år 4.800 kr. pr. år 400 kr. pr. måned

Vand:  52 kr. pr. m2 pr. år 4.800 kr. pr. år 400 kr. pr. måned

Pris:                     5.500.000 kr.

Overtagelsesdato:                  Efter nærmere aftale.

Afleveringsstand:                    Efter nærmere aftale.

Overleveringsstand:                Som er og forefindes med inventar og indretning.  

Handelsomkostninger:          Afholdes af køber. 

Matrikel:                       0006

Ejendomsskat:                         28.351 kr. pr. år.

Øvrigt: Vand og varme er a conto beløb. Tingbog og servitutter kan rekvireres hos mægler.

Forretningen overtages uden lejer.
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Tlf. +45 28 12 48 88 
kontakt@estateconcept.dk
www.estateconcept.dk
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