
A szolnoki CasaNetWork Ingatlaniroda megvételre kínál egy
Tiszaföldvár központi részén elhelyezkedő cukrászda 1/2 tulajdoni
részét az alábbi paraméterekkel:

- a jelenleg is üzemelő 354 m2 nagyságú cukrászda Tiszaföldváron, a
Bajcsy-Zsilinszky utcában található, közel a központhoz 

- a telek mérete 890 m2

- az épület több részből áll, vegyes építési módban épült az 1970-es, ill.
1980-as években, cseréptetővel van ellátva
- a vendégtér közvetlen utcafronti bejárattal  rendelkezik, a hátsó
helyiségek, tágas raktárak, és feldolgozó részek pedig az udvarról is
megközelíthetők, 3 bejárattal
- összközműves, földkábelen bevezetett ipari árammal rendelkezik
- gázkazán fűtésű
- a nyílászárók fából készültek
- a "kivett eszpresszó"-ként nyilvántartott ingatlan 1/2-1/2 rendezett
tulajdoni viszonyokkal, tehermentesen várja a fél tulajdonrész új
tulajdonosát
- a cukrászati gépek, berendezések nem képezik részét az értékesítésnek
Az eladó ingatlan elhelyezkedése és kialakítása miatt alkalmas lehet más
jellegű tevékenységre is, pl. pékség, tésztaüzem, kifőzde, vagy akár
bútorkészítő üzem, raktár, stb. 
/A hirdetésben szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján
készültek./

Amennyiben az eladó cukrászda 1/2 tulajdonrésze, vagy bármely, a
kínálatunkban található ingatlan felkeltette érdeklődését, hívjon
bizalommal!

Irodánk teljeskörű szolgáltatással áll ügyfelei
rendelkezésére: hitelügyintézés, ügyvédi szolgáltatás, ingatlan
értékbecslés, energetikai tanúsítvány készítése.

CasaNetWork - Ingatlanban otthon vagyunk!

Sarkadi Nikoletta
Ingatlanértékesítő
+36203604740

nikoletta.sarkadi@casanetwork.hu
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Helyiség Terület
Eladótér 58.69 m2

Szociális helyiség 5.10 m2
Közlekedő 21.57 m2

Iroda 14.58 m2
Hűtőtér 6.68 m2
Öltöző 10.05 m2

Szociális helyiség 6.25 m2
Előtér 10.59 m2
Étkező 12.00 m2

Előkészítő helyiség 14.30 m2
Előkészítő helyiség 3.96 m2

Műhely 80.70 m2
Műhely 34.19 m2
Hűtőtér 12.99 m2
Raktár 62.35 m2
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