
A Lux Home Ingatlaniroda Tatabánya kínálatából 182500691
számon eladó Tatabánya, üzlethelyiség jellemzői:
-Jelenleg is működő központi helyen található tégla építésű üzlethelyiség
alapterülete 235 m2, melyhez  ca. 65 m2 -es fedett kerthelyiség tartozik,
asztalokkal , padokkal ..
- több üzlet lett kialakítva, melyek az utcáról külön bejárattal is
rendelkeznek, van amelyikben jelenleg is bérlő tartózkodik
- egyik helyiségben található egy bárpult a kiszolgálásra és a vendégek
fogadására kialakított helyiség asztalokkal székekkel, külön női, ffi wc a
vendégek részére, ehhez kapcsolódik egy "nagyüzemi " konyha, mely a
működéshez minden előírásnak megfelel 
- továbbá egy nagy méretű rendezvényterem, ahol a mai napig esküvők,
rendezvények lebonyolítását végzik ( 50 fő kényelmes ültetésére alkalmas,
itt is külön mellékhelyiségek lettek kialakítva
- szintén az utcáról külön bejárattal megközelíthető ca. 15 m2 -es klímás
helyiség mely pedikűr szalonként üzemel
- Továbbá egy (  régebben kisboltként üzemelő ) klímával felszerelt helyiség,
ehhez több tárolásra alkalmas raktár, vizes helyiségek is tartoznak
-Rengeteg lehetőséget rejt magában a nagy alapterületnek köszönhetően (
akár munkásszálló ) 
-Jelenleg rendezvények lebonyolítása és ételkiszállítás a fő  profil , ha valaki
szeretné tovább vinni,  a kapcsolatokat és leszerződött partnereket a
jelenlegi tulajdonos szívesen átadná
-Fűtése gázkazánnal vagy cserépkályhával megoldott.
Gyere és nézzük meg együtt! ... van benne fantázia  
Amennyiben a Lux Home Ingatlaniroda {varos} által kínált
hirdetés felkeltette az érdeklődésed, keress bizalommal! Kollégáim
díjmentes és bankfüggetlen hitelügyintézéssel állnak rendelkezésedre.
Lux Home - Számolj velünk

Fogasi Mirtill
Irodavezető
+36303186350
fogasim@gmail.com
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