UTLEIEPROSPEKT
TORVET 6, 2000 LILLESTRØM

KONTORLOKALER PÅ
LILLESTRØM TORV
Beliggende på Lillestrøm Torv, med gangavstand til alt
av fasiliteter, har vi for utleie til sammen ca. 1 020 kvm
BTA kontorlokaler. Lokalene er beliggende i byggets
3. og 4. etasje, med utsikt mot Storgata (gågata) og
Lillestrøm sentrum.

Lokalet i 3. etasje er på ca. 259 kvm og lokalet i
4. etasje på ca. 761 kvm BTA. Lokalene kan leies ut
hver for seg, men deles fortrinnsvis ikke opp i mindre
arealer. Det er etablert heis i bygget med adgang rett
utenfor lokalene. Hovedinngang direkte fra gågata.
Lyse lokaler som fremstår med god standard.
Begge lokalene har adgang til egne toaletter og
kjøkken. Lokalet i 4. etasje har også utgang til egen
takterrasse direkte fra spiserommet.
Se planskisser side 7 og 8.
Utleier kan tilpasse lokalene etter nærmere.
Det medfølger ingen p-plasser til leieforholdet men pplasser i parkeringskjeller kan leies gjennom direkte
avtale med Q-Park som for tiden drifter
parkeringsanlegget.
Lillestrøm har generelt god parkeringsdekning, og det
er også avgiftspliktig p-hus tilknyttet senteret som kan
benyttes av kunder/besøkende og leietakere.
Kun få minutter gange til Lillestrøm kollektivterminal.

Fra inngangspartiet 4. etg.
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Takterrasse

GENERELLE OPPLYSNINGER OG BETINGELSER
Oppdragsnummer:
17082.

Lokalenes tilstand:
Normal god standard.

Tegninger:
De vedlagte tegninger/planskisser er ikke målsatte.

Gårdeier:
Senteret/eiendommen er eid av DNB Scandinavian Property Fund
og forvaltes av DNB Næringseiendom AS.

Ventilasjon:
Ventilasjonsanlegg med kjøling.

Skilting:
Skilter for profilering av leietaker kan settes opp på byggets fasader,
dog etter samtykke fra gårdeier og forutsatt de offentlige
myndigheters godkjennelse.

Matrikkel:
Gnr. 81, bnr. 40 i Skedsmo kommune.
Adresse:
Torvet 6, 2000 Lillestrøm.
P-plasser:
Det medfølger ingen p-plasser til leieforholdet.
Overtakelse:
Lokalene kan overtas fra 01.02.2018.
Fremleie:
Fremleie av objektet, helt eller delvis, må ikke finne sted uten
utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn.
Forhold til andre leietakere:
Ingen kjente.

Varme:
Elektrisk.
Kjøkken:
Begge lokalene har etablert eget kjøkken og spiserom. Det største
lokalet på ca. 761 kvm har i tillegg egen takterrasse med utgang fra
spiserom.
Våtrom:
Begge lokaler har etablert egne toaletter. Se planskisser.
Fiber/internett:
Eiendommen har innlagt fiber.
Solavskjerming på vinduer:
Utvendige persienner på alle vinduer.

Eiendomsmeglerloven § 6-7:
Eiendomsmeglingsloven § 6-7 er fraveket. Megler og
utleier/fremleier sin intensjon er å gi leietakeren opplysninger som
leietakeren har grunn til å regne med å få, og som kan få betydning
for utleien, jf. Eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Megler har
likevel ikke ansvar for andre forhold ved eiendommen enn dem
megler har undersøkt.
Kontrakt:
Eventuelt tilbud på lokalene vil være basert på at det benyttes
leiekontrakt (5. utgave 06/16), som er utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund, Forum
for Næringsmeglere, Foreningen Næringseiendom og Huseiernes
Landsforbund. Denne utleveres ved henvendelse til megler.

Heis:
Bygget/senteret har etablert heis til alle etasjer.
Strømmåler:
Det er egen strømmåler for 3. henholdsvis 4. etg.
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LEIEAREALER OG PRISER
Arealer:
Totalt ca. 1 020 kvm BTA kontorarealer, fordelt med:
3. etasje: Ca. 259 kvm.
4. etasje: Ca. 761 kvm.

MVA-registrering:
Eventuelt tilbud fra REAL Næringsmegling AS på lokaler i eiendommen vil bli avgitt på forutsetning av at
leietaker skal drive MVA-pliktig virksomhet.
25% mva. tilkommer på de oppgitte priser.

Lokalene kan leies ut hver for seg, men deles i utgangspunktet ikke opp i mindre arealer.
Det kan dog være mulighet for oppdeling av det største arealet, hvis man finner en hensiktsmessig
deling av lokalet. Avtales særskilt med hver enkelt interessent.
Leietid:
Det er ønskelig med lang leieavtale.
Veiledende leiepris:
Kr 1 300,- pr. kvm/år for kontorlokaler.

Betalingsterminer:
Det er ønskelig at leien betales kvartalsvis, men utleier er åpen for å diskutere andre terminer.
Indeks:
Regulering iht. statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Ved første regulering vil man ta utgangspunkt i
kontraktens dato.
Omkostninger:
Utleier dekker alle megleromkostninger.

I tillegg faktureres felleskostnader, strøm og mva.
Leietaker dekker sine egne kostnader ifbm. eventuell juridisk bistand, og garantistillelse.
Det skisserte leienivå er basert på at lokalene i stor grad overtas «as is», og at det inngås
leiekontrakt på den leietermin som er skissert som ideell for utleier i dette prospekt.
Den endelige leiesum vil være basert på hvilke omkostninger som kan følge av eventuelle
tilpasninger som utføres for leietaker, leieperiodens varighet, betalingsterminer og den garanti
som stilles for leieforholdet.

Leietaker dekker videre omkostninger ved evt. tinglysing av leiekontrakt eller pantsettelse av leiekontrakt.
Garanti/depositum:
«On Demand» bankgaranti eller leiedepositum tilsvarende 6 mnd. husleie
(inkl. mva.) + andel felleskostnader (inkl. mva.) samt p-leie, forutsettes stilt ved kontraktsinngåelse.

Leie p-plasser:
Det medfølger ingen p-plasser til leieforholdet men p-plasser i parkeringskjeller kan leies gjennom
direkte avtale med Q-Park som for tiden drifter parkeringsanlegget.

Forsikring:
Hver av partene holder sine interesser forsikret.

Lillestrøm har generelt god parkeringsdekning, og det er også avgiftspliktig p-hus tilknyttet senteret
som kan benyttes av kunder/besøkende.

Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller
pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke merutgiften.

Det er i tillegg antatt å være mulighet for leie av utvendige p-plasser på «Meieritomta».
Kontakt ansvarlig p-selskap for ytterligere informasjon.

Forbehold:
Eventuelt tilbud vil være avgitt med forbehold om utleier sitt styre sin endelige aksept.
Dette forventes avklart raskt etter at tilbud er akseptert av leietaker.

Felleskostnader:
Andel av kostnader til felles benyttelse anslås til ca. kr 273,- pr. kvm/år.
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BELIGGENHET OG
AVSTANDER
Eiendommen har en svært sentral beliggenhet i Lillestrøm sentrum
med gangavstand til alt av fasiliteter.
Området generelt består av sentrumsgårder bestående av
forretninger, kontorer og boliger.
Kort vei til Lillestrøm kollektivterminal.
Avstander:
Strømmen: Ca. 4 km.
Skedsmokorset: Ca. 6,4 km.
Oslo Sentralbanestasjon: Ca. 19,9 km.
Kløfta: Ca. 18,5 km.
Jessheim: Ca. 24,9 km.
Oslo Lufthavn Gardermoen: Ca. 32.6 km.
Det er reisetid på ca. 11 minutter til Oslo sentrum og det samme til
Oslo Lufthavn/Gardermoen med tog. Bil til Oslo sentrum tar 15 20 minutter.
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PLANSKISSE 3. ETASJE – CA. 259 KVM

PLANSKISSE 4. ETASJE – CA. 761 KVM

Inngangsparti/venteområde
4. etg.

Spiserom 3. etg.

Utsikt fra kontorene

Utsikt fra kontorene

Takterrasse

Din næringsmegler på
Romerike og i Oslo Nord
REAL NÆRINGSMEGLING AS er en betydelig aktør innen salg og
utleie av næringseiendommer i området Oslo Nord og på hele
Romerike. I tillegg til god lokalkunnskap og kjennskap til de fleste
eiendommene her har vi også opparbeidet oss omfattende
kunnskaper om aktørene i området.
Vi er etablert i Olavsgaard Kontorsenter på Hvam, og er distriktets
eneste etablerte næringsmegler. Vi bistår markedet med
konsulenttjenester, verdivurderinger, salg og utleie av
næringseiendommer.

Kontakt:
Rådgiver
Rune Eide
Mobil: 900 29 707
Mail: rune@real.no
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