
Hvor skal vi sætte glasvæggene?

Tempovej 27, 1. sal, 2750 Ballerup 
1.002 m2



TEMPOVEJ 27, 1. sal 
2750 BALLERUP

1.002 m2 kontor 77 m2 muligt lager 





Her mangler kun jeres indretning



Eksempler på glasvægge fra andre lejemål
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Hvor skal vi 
sætte de flotte 
glasvægge?

Vi har revet alt ud og gjort klar med den 

sædvanlige Stensdal-stil, så nu skal I kun 

beslutte, hvor glasvæggene skal stå. Her 

har I mulighed for at få et knivskarpt kontor 

lige efter jeres tanker. Vi har været på for-

kant, og har opsat intelligent LED-belysning 

og et lækkert sort, stort Svane Køkken, 

hvor I kan nyde frokosten. 

Som lejer her får I fri udsigt fra første sal 

ud mod Ballerup Boulevard, hvor jeres logo 

på facaden vil blive set utallige gange af de 

mange bilister, som hver dag kører forbi.

Det eneste vi mangler, er at høre fra jer, 

hvor vi skal sætte glasvæggene, så I kan 

flytte ind i Ballerups bedste lejemål. 



Hvorfor ikke bo 
godt, når I er på 
arbejde? 

På hjørnet af Ballerup Boulevard og 
Tempovej ligger vores ejendom på ca. 
6.000 m2 i alt med kontor- og lagerlejemål. 

Facaden er nymalet, kontorerne nyistand-
sat og på gavlen er der mulighed for, at 
dit logo kan pryde facaden. Og blive set af 
alle, der passerer strækningen og holder i 
krydset.

Udvendig som indvendig fremtræder 
ejendommen præsentabel, hvor mange af 
lejemålene er blevet moderniseret indenfor 
de seneste par år. 

Ejendommen er en del af vores 
Sommerfuglepartnerskab med 
Danmarks Naturfredningsforening.



Tempovej 27
Malmparken st.

Ballerup st.

Skovlunde st.

Kommende letbane 

 

Busstoppested i kort 
afstand fra døren.  

Getting here ...

Kun få minutters kørsel til 
motorring 4.

S-tog i gåafstand og 
kommende letbane.

   

P
Parkeringspladser foran 
ejendommen.



Kontor

50 - 60

1.002 m2 (ekskl. 77 m2 lager)

Kr. 795 pr. m2

Kr. 500 pr. m2

Kr. 796.987 (+ 38.500 kr. årlig leje lager)

Kr. 125 pr. m2

Kr. 85 pr. m2

Ja

Kvartalvis forudbetalt

100 % nettoprisindex, dog min. 2 %

6 måneders leje

5 år

8 år

6 måneder 

Efter nærmere aftale 

C

Lejevilkår
Anvendelse 

Antal medarbejdere

Kontor areal

Kontor leje pr. m2 p.a.

Lager leje pr. m2 p.a.

Årlig leje

A conto driftsudgifter

A conto varme 

Momspligtig

Lejebetaling 

Lejeregulering 

Depositum 

Uopsigelighed lejer

Uopsigelighed udlejer

Opsigelsesvarsel

Overtagelse

Energimærke

Alle beløb er eks. moms. Lejen er fastsat ud fra det i prospektet beskrevet og viste 
indretningstegning. Ændringer heri, f.eks. flere møderum/cellekontorer etc., kan udløse 
tillægsleje. Vi tager forbehold for prisændringer og forbeholder os ret til at udleje til 
andre lejere, som er klar til at indgå bindende aftale, uagtet at andre har vist interesse.



Stensdal Group A/S    
Vallensbækvej 47    

2605 Brøndby
+45 3311 0024

   stensdal.dk    
@stensdalgroup

#lejherlejnu    

Stensdal Group A/S har i mere end 30 år udviklet og investeret 

i fast ejendom. Vi ejer og udlejer mere end 130.000 m2 

kontor- og logistikejendomme i Storkøbenhavn og udvikler 

ejendomsprojekter inden for både bolig og erhverv. 

Se hele vores portefølje på stensdal.dk.

#lejherlejnu

#stensdalstilen

#viforskønnerstorkøbenhavn

Vi ejer og udlejer 
over 130.000 m2 af  
Storkøbenhavns 
flotteste erhvervslejemål

Uno Sand
Head of Asset Management

+45 2728 7070
us@stensdal.dk


