RUGÓ SZAKÜZLET ÉS WEB ÁRUHÁZ

A hirdető e-mail címe:

kantor.zoltan@rugobolt.hu

A hirdető telefonszáma:

+3620/480-9500

Az eladó vállalkozás neve:

Kántor Fémműhely Kft.
üzletrésze

Az eladó cég rövid bemutatása:
20 éve sikeresen működő rugó szaküzlet és az ország egyetlen ilyen típusú web áruháza nyugdíjba vonulás miatt
eladó.
A vállalkozás részletes bemutatása:
A vállalkozás létrehozását az a felismerés inspirálta, hogy a mindennapi életben számtalan helyen használunk
rugókat, melyre egészen addig nem gondolunk, amíg el nem törnek (amikor egy zár, egy metszőolló vagy a
babakocsi használhatatlan lesz, a garázskaput nem lehet kinyitni stb.) Ilyen esetekben egy rugó, mint alkatrész
beszerzése még mindig lényegesen olcsóbb megoldás, mint a tönkrement eszköz teljes cseréje. Erre alapozva
hoztuk létre az ország egyetlen olyan rugó kiskereskedését és web áruházát, ahol nem csak egy szakterület
speciális termékeit, hanem sokirányú felhasználásra való, több mint ezerféle rugót kínálunk, raktárról! ... a
szúnyogháló ajtó rugótól kezdve, a hintaágy rugókon át, a szarkacsapda rugóig. Sikeres működésünk egyik oka,
hogy a lakosság számára, az igény szerinti rugó beszerzésére az egyetlen lehetőséget kínáljuk az országban, de
cégek részéről is érkeznek több száz darabos megrendelési igények, mivel felvállaltuk egyedi méretű, speciális
rugók gyártásának szervezését is Az üzletrész kiválóan alkalmas lehet azoknak, akik a benne rejlő, jelentős piaci
potenciál kiaknázására képesek • kiskereskedelmi egységnél árukínálat bővítésre, ahol az üzemeltetés személyi
és egyéb feltételei már adottak. (pld. kötőelemet, szerszámot, csapágyat, mezőgazdasági alkatrészt
forgalmazók). Ráadásul a rugó miatt betérő vevők további vásárlásokat generálhatnak az üzlet egyéb kínálataiból
is • rugógyártók részére, ahol az új üzletrész rögtön piacot jelent a termelő üzemüknek. • önálló műszaki jellegű
vállalkozások számára tevékenység bővítésként.
A vállalkozás adósságai:
Sem NAV sem banki tartozása nincs a vállalkozásnak Valamennyi szállítói számla határidőre
fizetve.
Feladás dátuma:

2019. 02.
14.

Tevékenységi terület:

Kereskedelem (máshova nem
sorolt)

Ország (ahol a vállalkozás a tevékenységét végzi. Ha több országban tevékenykedik, akkor a székhely országát jelölje meg, és
fejtse ki a részletes bemutatkozásnál.):
Magyarország
Település (ha több települést érint a vállalkozás tevékenysége, akkor a legjellemzőbbet, és fejtse ki a részletes
bemutatkozásnál.):
Kecskeméti központú országos web
áruház
A tavalyi éves bevétel:

20 000 000 HUF

Az eladásra kínált tulajdonrész aránya:
Az eladásra kínált tulajdonrész ára.:
Tulajdonosok száma:

4

80%
8 500 000 HUF

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

46% - 42% - 6% 6%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Igen, szükséges. Az új tulajdonosnak operatív feladai is
volnának.

