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CPH:OFFICE ligger centralt i København på Frederiksberg 

C ved Forum Metro. Det er et attraktivt område med 

supermarkeder, special-butikker, restauranter og caféer. 

Du er bare 3 minutter fra Nørreport station, 8 minutter 

fra hovedbanegården og 17 minutter fra Københavns 

lufthavn. 
 

Vi er på Rosenørns Alle 31 og H. C. Ørsteds Vej 50C, som 

er ved siden af hinanden. Skal I holde større møder eller 

events, har I adgang til at leje større konferencelokaler, 

hvor I kan have op til 100+ gæster.  

 

Priser 

Pris til 1-2 person privat kontor er fra 3.995 kr.  

Se opdaterede priser på http://www.cphoffice.dk  

 

Kontorlejen inkluderer 

- Møbler pr. arbejdsplads: 1 hæve-/sænkebord og 1 

skrivebordsstol, låsbar skabsplads 

- Nøgler 

- Lynhurtigt fibernet (ubegrænset forbrug) 

- Energiforbrug (strøm*, lys, vand, varme) 

- Fuldt udstyret tekøkken med fri kaffe, te og kølet vand 

- Fri adgang til mødelokale 

- Rengøring på kontorer & fællesarealer 

- Daglige aviser 

- Modtagelse, sortering og omdeling af post og pakker 

- Aflåst og overdækket cykelparkering 

 

Alt forbrug inklusive faste udgifter opgøres på én faktura, 

der fremsendes til betaling én gang i kvartalet. 

 

*El forbrug til servere og andet større maskineri er ikke 

inkluderet. 

Andre services 

Mødelokale 

Ejendommens 6 mødelokaler med op til 10 pladser kan 

ligeledes frit benyttes. 

 

Parkering 

Privat parkering er 995 kr pr. måned 

 

Frokostordning 

Prisen er 55kr pr. frokost. 

 

Skiltning 

Udendørs skilt med firmanavn ved hovedindgangen 

Pris pr. stk. 995 kr. 

 

Kopi- og printservice 

Kopi og print sort/hvid/farve – pr. side: 1,50 kr. 

 

Administration og andre services 

Der tilbydes mulighed for at outsource din virksomheds 

personaleadministration, samt at tilkøbe midlertidig 

assistance. Priserne aftales individuelt efter behov. 

- Lønadministration 

- Bogholderi 

- Oversættelser og korrekturopgaver 

- Midlertidigt personale 

- Website udvikling 

- Mail og webhosting 

 

Alle priser er ex moms. 

 

CPH:OFFICE er et røgfrit kontormiljø. Al rygning 

forbudt. 

 

Der er adgang 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. 

 

 

mailto:info@cphoffice.dk
http://www.cphoffice.dk/

