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élelmiszerbolt
13.9 M Ft
Eladó Bérleti Jog üzlet, bolt, üzletház
Szeged, Belváros
60 m² alapterületű
60 m² összterületű
2015 évben felújítva
300 cm belmagasságú
0 km a településig
2 km az autópályáig
3 km a repülőtérig
1 km a kikötőig
2 km a vasútállomásig
Építés éve: 2020
használt ingatlan
jó helyen, , bejáratott ügyfélkör
forgalmas útcában
Szépen kialakított élelmiszerboltot, tejes
felszereléssel kínálok eladásra. Forgalmas
helyen, nagy ügyfélkörrel, szépen kialakított,
felújított belső villamos hálózattal, új
gázvezetékkel, többféle célra használható 60
m2 , több helyiségből álló ingatlan.
Szegeden, a Bartók Béla tér és a Mars tér között
kínálok eladásra egy jelenleg élelmiszerboltnak
hasz nált, de vendéglátásra, orvosi rendelőnek,
irodának is alkalmas 60 m2 ingatlan BÉRLETI
JOGÁT. Az üzlet bérleti joga 105 e ft+ áfa /
hónap. A bolt nagy eladótérből, raktárakból,
konyhából, zöldségtárolóból, személyzeti és
ügyfél wc ből áll. Kialakítása teljesen
felújított,padló , villamos és gázhálózat, nagy
kirakat, biztonsági kapu élelmiszerpultok stb ..
Azonnal átvehető, a szükséges engedélyekkel
rendelkezik.
A bolt berendezés nélkül is eladó, 9,5 mill frt ért.
További tulajdonságok felsorolása: [60 m² alapterületű] [60 m² összterületű] [2015 évben felújítva] [300 cm
belmagasságú] [0 km a településig] [2 km az autópályáig] [3 km a repülőtérig] [1 km a kikötőig] [2 km a
vasútállomásig] [modern ablakok] [hőszigetelt ablakok] [műanyag bejárati] [acél, biztonsági ajtók] [fenyő belső ajtók]
[műanyag redőny] [egy szárnyas kapu] [jó állapotú] [azonnal beköltözhető] [új elektromos vezetékek] [vízvezeték
cseréje] [fűtésrendszer felújítva] [gázvezetékek felújítva] [korszerűsített] [hagyományos] [házközponti fűtésű]
[padlófűtés] [parkolás közterületen] [városi úthálózatról] [buszmegálló közelben] [villamosmegálló közelben]
[csatornától távol] [szennyvízteleptől távol] [állattenyésztéstől távol] [hulladéklerakótól távol] [h. feldolgozótól távol]
[repülőtértől távol] [vasúttól távol] [belvárosban] [lakóház udvar] [azonnal beköltözhető] [bolt] [üzlet]
[tevékenységgel együtt] [ékszerbolt] [készáru raktár] [alapanyag raktár] [emelt padló] [mechanikus védelem]
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