
KOMBINERET LAGER- OG BUTIKSLO-
KALE TIL SALG OG LEJE
 
Svendborgvej 275, 5260 Odense S
2.000m2 



4 HURTIGE

Svendborgvej 275
5260 Odense S

Bygningen består af 
et stort butikslokale 

samt en lagerdel

Busforbindelser til 
centrum fra Svend-

borgvej

Ligger tæt ved mo-
torvejsafkørslen og 
har ca. 60 parkerings-

pladser



BYGNINGEN
Bygningen består af i alt 2.000 kvm fordelt på et stort 
lokale til butik eller udstilling og en lagerdel, som er i 
delvis åben forbindelse med hinanden. Væggen mellem 
disse to lokaler er desuden ikke bærende, og kan derfor 
ændres efter behov.

Der er højt til loftet med en loftshøjde på 4,4 m. under 
betonspærrerne. Gulvet er fuldt belagt med linoleum 
i butikken, mens butikken består af delvis linoleum og 
delvis tæppefliser.

På den eksisterende plantegning er der to kontorer/
mødelokaler, en frokoststue, teknikrumog toiletter. Over 
kontorerne er der indbygget hems, til let opbevaring.

Lagerdelen er der adgang til via en alurulleportpå 4x4 
meter.

Udenoms arealerne er asfalteret og her er opmærket til 
omkring 60 parkeringspladser.
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OMRÅDET
Bygningen har synlig facade ud mod den trafikerede Svendborgvej, 
hvor der hver dag kører flere biler forbi.

Her er ligeledes busforbindelser direkte til Odense Centrum, hvilket 
gør området let at nå med offentlig transport.

Samtidig ligger motorvejsafkørslen tæt på og giver god forbindelse 
til området fra resten af Fyn.

I området ligger flere andre erhvervsvirksomheder med behov for 
god plads til deres butikslokaler. Dine nye naboer kommer til at tæl-
le blandt andet Danish Agro shoppen og en bilforhandler.





LEJEVILKÅR
Størrelse 2.000 m2

Overtagelse Efter aftale

Leje pr. kvm DKK 675
Leje pr. år DKK 1.350.000
A conto drift pr. m2 DKK 84,5
Samlet leje pr. år DKK 1.519.000

Betalings interval kvartalvis forud
Depositum 6 måneders husleje
Regulering NPI, dog min. 3%
Moms Lejemålets ydelser pålægges moms
Opsigelse Efter aftale
Uopsigelighed Efter aftale
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Christian Seitzberg 
Vice President 
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