POWER PLATE ÉS INFRASHA LAKÁSFITNESS STÚDIÓ ÁTADÓ

A hirdető e-mail címe:

codexalba@gmail.com

A hirdető telefonszáma:

+36305179033

Az eladó vállalkozás neve:

NO LIMIT Stúdió

Az eladó cég rövid bemutatása:

X. kerületben egyedülálló lakásfitness stúdió

A vállalkozás részletes bemutatása:
Eladó 10. Kerületi Lakás Fitness Stúdió. Családi okok miatt eladó egy teljesen felszerelt stúdió. Az ajánlat részét
képezi: - 3 db Power Plate Pro 6 Promotion típusú gép - 1 db Infrshape Horizontal gép - a gépek alatt sportpadló
található, hogy a gépek rezgése ne zavarja a környezetet - a power plate edzésekhez szükséges további
eszközök: trx, súlyzók, kettlebell, medicine labdák, gumiszalagok stb. - a stúdió logója és a molinó - a teljes
törülköző készlet - a helyiség bérleti szerződése: 62 nm2, havi 195.000, - Ft+rezsi (az ingatlan 3 helyiséges,
egyikben jelenleg az Infrahsape, a legnagyobban a Power Plate gépek foglalnak helyet, a szabadon álló helyiség
kiadható masszőrnek vagy bármilyen testkezelési szolgáltatáshoz) - a cég, amin belül a stúdió üzemel ( a cég
köztartozásmentes adózó) - 2 havi kauciót - a termékek forgalmazásához szükséges (víz, étrend kiegészítők)
HACCP dokumentációt - rendszeresen karbantartott Facebook oldalt, követőkkel - online foglaló és bérletkezelő
rendszert meglévő vendégkörrel - a stúdió Budapest exponenciálisan fejlődő részén található, ahol sok ember él
és dolgozik és a közelben nincs hasonló mozgásstúdió - az Infrashape a X. kerületben területi védelmet élvez
Kérés esetén még tudok képeket küldeni! Kőbánya dinamikusan fejlődő területén ez a jellegű szolgáltatás
egyedülálló. A növekvő beruházások miatt egyre több család költözik a környékre, így ez egy jó befektetés.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincsenek adósságok. A cég a köztartozásmentes adatbázisban
megtalálható.

2020. 11.
24.

Tevékenységi terület:

Sport és szabadidős
szolgáltatás

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.):
Budapest
A tavalyi éves bevétel:

1 HUF

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

100%
9 900 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

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

