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NA SPRZEDAŻ SERWIS SAMOCHODOWY Z DOMEM
Obniżka ceny 1 999 999!

Oferuję na sprzedaż obiekt pełniący funkcję usługową jak i mieszkalną.

W pełni wyposażony w ciągłym użytkowaniu działający od ponad 30 lat
serwis samochodowy w skład którego wchodzą:

-warsztat mechaniki samochodowej (dwa wyposażone stanowiska)

-stacja kontroli pojazdów z aktualna koncesją na wykonywanie przeglądów
pojazdów

-stanowisko napraw blacharskich

-komora lakiernicza

-biuro z zapleczem socjalnym

Serwis sprzedawany jest z pełnym wyposażeniem
warsztatu,lakierni,blacharni i Stacji Kontroli Pojazdów (system
diagnostyki komputerowej pojazdów firmy Bosch)

Możliwe jest przepisanie koncesji na prowadzenie badań technicznych
pojazdów na nowego właściciela, jak również dalsze zatrudnienie obecnie
pracujących, doświadczonych diagnostów i mechaników.

Na terenie działki znajduje się Dom parterowy

Na nieruchomość składa się:

-salon ok.40 m2

-kuchnia z wyjściem na duży taras z murowanym grillem

-dwa pokoje

-łazienka z toaletą

-toaleta

Na terenie zabudowań znajduje się dodatkowo dobudowane
pomieszczenie, które na obecną chwilę pełni rolę klubu dla motocyklistów
jest również ogródek, wiata na dwa auta i plac postojowy.

Obiekt obejmujący serwis samochodowy ma powierzchnię ok.300 m2 i
znajduje się częściowo na działce o pow. 688 m 2. będącej w użytkowaniu
wieczystym, częściowo na 3 działkach przyległych należących do Miasta i
odpłatnie użytkowanych przez obecnego właściciela.

Położenie nieruchomości jest bardzo atrakcyjne. Jest to nieruchomość z
potencjałem, dająca różne możliwości wykorzystania.

Zapraszam na prezentacje.

CENA DO NEGOCJACJI!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

numer oferty 410802
nieruchomość OBIEKT
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 999 000 PLN
cena [m2] 2 906 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OSÓW
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości INNY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 688 m2

powierzchnia działki 688 m2

rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 1 000 PLN



Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 



 

 

 

 




