SZEGEDI SZÉKHELYŰ VIDÁMPARKI SZOLGÁLTATÁSSAL FOGLALKOZÓ CÉG
ELADÓ

A hirdető e-mail címe:

szalaikatalin7@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36 30
3574966

Az eladó vállalkozás neve:

Vidámpark

Az eladó cég rövid bemutatása:
14 év alatt kiépült teljes ügyfélkörrel, rendezvényekkel, eszközökkel együtt vidámparki szolgáltatással foglalkozó
cég eladó!
A vállalkozás részletes bemutatása:
Eladó egy vidámparki szolgáltatással foglalkozó szegedi székhelyű cég teljes ügyfélkörrel együtt. A vételár
magában foglalja: - cégnév, márkanév, saját logo, 14 év alatt kiépült teljes ügyfélkörrel együtt, rendezvényekkel
együtt, főként Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyei rendezvényekkel, több nagy rendezvényen kizárólagos
megjelenéssel, valamint nagyon sok fix bérléssel (önkormányzatok, cégek, iskolák, óvodák), akik egy összegben
kifizetik a napi bérleti díjakat. Nagyon sok visszatérő megrendelőnk van. - xy.hu domain név és weboldal - egy
olyan telefonszám, amely 14 éve minden szórólapon rajta van - cégforma Kft., 3 mó jegyzett tőkével, teljesen
tartozásmentes cég, pozitív adózói listás - 1 db VW Transporter 3 személyes tehergépkocsi (1999-es évjárat) - 1
db VW Transporter 6 személyes tehergépkocsi (1998-as évjárat) - 1 db újszerű, nagyméretű, tüzihorganyzott
utánfutó a légvárak szállításához - egyéb ingóságok: nagy teherbírású kábelek, kábeldobok, led-es világítások, eü.
dobozok, tűzoltó palackok, stb., minden ami a szakszerű üzemeltetéshez szükséges. - 1 db Eurobungy Trambulin
gumiköteles ugráló összes tartozékával együtt, felújított, nagyon szép állapotban, eredeti német verzió, új ára 15
000 euró - 1 db Eurobungy Trambulin szállítására alkalmas speciális, tüzihorganyzott utánfutó - 1 db Mobil
játszóház a hozzá tartozó 1 db speciális tüzihorganyzott utánfutóval együtt, céges molinóval, nagyon szép
állapotban, új ára 3,5-4 mó forint - 1 db felfújható egycsúszdás ugrálóvár - 1 db felfújható kétcsúszdás ugrálóvár 1 db felfújható óriáscsúszda - 1 db felfújható élőcsocsó - 1 db felfújható labdazsonglőr ügyességi játék, céges
felirattal - 1 db 3*6 méteres gyermek játszósátor összes tartozékával együtt, céges molinóval - 1 db 3,6 méter
átmérőjű hálós trambulin - 1 db 4,6 méter átmérőjű hálós trambulin Az összes fentebb felsorolt játék rendelkezik
érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, az elektromos eszközök rendelkeznek érvényes villamos
biztonságtechnikai minősítő irattal. Az összes felfújható játék Magyarországon gyártott, minőségi angol,
speciálisan erre a célra gyártott ponyvából (Nem kínai!!!) Irányár: 15 000 000 Ft
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Semmilyen tartozás, hitel, lízing
nincs!!!

2018. 09.
03.

Tevékenységi terület:

Egyéb szolgáltatás (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.):
Szeged

A tavalyi éves bevétel:

10 000 000 HUF

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

100%
15 000 000 HUF

3

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

33% - 33% 34%

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

