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Butikslokaler i Bytorv Horsens midt på gågaden

Butikslokaler i stueetage og på 1. sal

To indgange fra gågaden, en indgang fra Løvenørnsgade

Rulletrapper til 1. sal

Gode parkeringsforhold

Loungeområder på begge etager

Stor kundegennemstrømning

Butikscenter med førende mærkevarer, caféer og loungeområder
Ejendommen

Lejemålet

Bytorv Horsens blev opført i 1971 og har gennemgået

De ledige lejemål består af ét stort salgslokale

flere ombygninger, senest i 2012 hvor der blev udvidet

med udstillingsvindue og et baglokale, som kan inddrages til

med 8 nye butikker på 1. sal til et 13.000 m butiks-

et større salgsareal.

2

areal med årligt 3,4 mio. besøgende.
Lejemålene er velegnede til specialbutik, eksklusivt butiksDe 45 butikker er fordelt på 2 etager, og adgangen sker

koncept, café o.lign.

via 2 rulletrapper placeret i hver sin ende af centret.
Begge etager har flere loungeområder.
Bytorv Horsens er et veletableret shoppingcenter, som
tiltrækker kunder i alle aldersgrupper året rundt, og det
gode samarbejde med Cityforeningen styrker Horsens
som handelsby og trækker kunder til byen.

Lejemålet istandsættes og indrettes i samråd med lejer.
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Midt på gågaden i Horsens
Shopping ikke kun for lokale indbyggere,
men også et stort opland
Gode parkeringsmuligheder
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A sset Ma n a ger

Om Aberdeen Asset Management
Som en af Danmarks førende forvaltere af ejendomme og ejendomsinvesteringer er Aberdeen en langsigtet,
professionel samarbejdspartner. Vi arbejder i tæt dialog med vores lejere og har fokus på vores lejeres individuelle behov. Derfor står vi selv for udlejningen af vores ejendomme, så du som lejer får et kompetent, effektivt
og personligt lejeforløb. Som lejer hos os er du tilknyttet en fast, beslutningsdygtig kontaktperson – fra din
første henvendelse, til overtagelsen af dit nye lejemål. Se mere på aberdeen.dk

Lars Slyngborg
Telefon:
21 20 57 85
E-mail:
lars.slyngborg@aberdeen-asset.com

