STABIL NYERESÉGET TERMELŐ VENDÉGLŐ ZIRCEN

A hirdető e-mail címe:

berkesszabot@gmail.com

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

+36706383879
17 éve nyereségesen működő
vendéglő

Az eladó cég rövid bemutatása:
Zirc csendes, kertvárosi részén eladó ez az 1790 négyzetméteres, gondozott telken álló, 360 m2 összalapterületű, részben alápincézett családi ház, melynek földszintjén a környék egyik legnépszerűbb étterme
üzemel évek óta stabil nyereséget termelve.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Zirc csendes, kertvárosi részén eladó ez az 1790 négyzetméteres, gondozott telken álló, 360 m2 összalapterületű, részben alápincézett családi ház, melynek földszintjén a környék egyik legnépszerűbb étterme
üzemel évek óta stabil nyereséget termelve. Az ingatlan alkalmas más vállalkozás kialakítására is (magánklinika,
bemutató terem, szépségszalon, fitnessz centrum, stb), de akár a jelenlegi vállalkozás is tovább működtethető. A
földszinti étterem 50-60 fő befogadására, nyári szezonban a teraszon további 60 fő befogadására alkalmas. A
teraszról kiváló panoráma nyílik a környező hegyekre és a városra. Az emeleti tágas, világos, jól benapozott
lakásban amerikai konyhás nappali, 3 szoba, fürdőszoba, gardrób és háztartási helyiség kapott helyet. Az
ingatlanhoz tartozik egy kétállásos kocsibeálló és egy pince, melyben a kazánhelyiség is helyet kapott. Az ingatlan
összközműves, gáz-cirkó fűtéssel, ipari árammal. A vételár tartalmazza az étterem teljes berendezését,
gépparkját, teraszbútorait és akár a céget is, mely jelenleg az éttermet üzemelteti. További részletekért,
megtérülési mutatókért keressen bátran telefonon akár hétvégén is!
A vállalkozás adósságai:

Nincs
tartozás

Feladás dátuma:

2022. 07.
08.

Tevékenységi terület:

Vendéglátás (étterem, szálláshely, büfé,
kávézó...)

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.):
Zirc
A tavalyi éves bevétel:

0 HUF

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

100%
310 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

