
A CASANETWORK  CEGLÉD  eladásra kínálja a 174600952 
számú TÁPIÓSZENTMÁRTONI PÉKSÉGET!
ELADÓ TÁPIÓSZENTMÁRTONON egy jelenleg is üzemelő PÉKSÉG. A pékség
természetesen minden engedéllyel rendelkezik a szabályos üzemeléshez.
Minden feltétel adott ahhoz, hogy az új tulajdonos az adásvételt követően
azonnal működtettesse a pékséget. Az ingatlan teljesen per és teher
mentes. Az ingatlanhoz tartozik egy kis üzlethelyiség is, ami a vásárlók
számára az utcafront felől megközelíthető. Tehát az Ön által elkészített friss
kenyerek és péksütemények egy része azonnal értékesíthető. Mindenki
nagyon szereti a friss meleg péktermékeket és ezért szívesen házhoz megy.
Az Ön által elkészített termékek kiszállítása sem fog gondot okozni, a vételár
tartalmaz egy Fehér színű teljesen üzemképes FORD TRANZIT kisteherautó (
diesel 1998 évjárat képeken látható ). Az üzemben található számos
munkapult, kézmosó, mosogató, raktár, tároló, öltözők, toalettek, kazánház,
ládamosó. Természetesen az összes ott található gépeket, WINKLER
SÜTŐKEMENCE, DAGASZTÓGÉP, KEVERŐ és SZELETELŐ GÉPEK. Egyik képen
látható az üzem alaprajza aminek az alapterülete 90 m2, de azóta történt
bővítés. Kiegészült egy 73,6 m2 épülettel, amelyben helyet kapott egy
nagyméretű alapanyag raktár, hűtőkamra és egy péksütemények
készítésére kialakított helyiség.
Irodánk teljes körű segítséget nyújt hitelekhez és az összes
államilag finanszírozott támogatásokhoz!
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, hívjon bátran és szívesen
megmutatom!
Megtekintése kizárólag egyeztetett időpontban lehetséges!
Amennyiben a 174600952 számú A CASANETWORK CEGLÉD által kínált
CSALÁDI HÁZ vagy bármely a kínálatunkban található CSALÁDI HÁZ
felkeltette érdeklődését, hívjon a megadott telefonszámon. /A hirdetésben
szereplő információk a megbízótól kapott adatok alapján készültek,
pontosságukért felelősséget nem vállalunk!/
Kollégám díjmentes, bank semleges hitel ügyintézéssel áll rendelkezésre.
CASANETWORK - Ingatlanban otthon vagyunk!

Urbán László
Ingatlan-képviselő
+36203336892

laszlo.urban@casanetwork.hu
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