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Descriere
Vand fabrica pentru producerea biscuitilor aflata in Braila. Informatii:

1. Suprafata utila teren - 590mp
2. Suprafata construita - 404mp
3. Volum productie - 1,5 Tone per schimb de 8 ore

Se vinde tot, cladire, teren, utilaje, retete, brand cunoscut de peste 20 de
ani.

Necesarul de personal este: 1 administrator, 1 tehnolog, 1 gestionar, 7
muncitori. Asiguram asistenta in vederea desfasurarii activitatii in ceea

Fabrica de biscuiti Braila 810379 Braila, Str. Industriei 132

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

404 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m

2
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810379 Braila, Str. Industriei 132

Depozit disponibil:

404 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 20 m

2

2

Preț vânzare: 0.15M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 404 m

Depozit disponibil : 404 m

Depozite de închiriat : -
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ce priveste aprovizionarea, productia si desfacerea. 

Se poate vinde numai proprietatea, fara utilaje, la pretul de 150.000
Euro.

Se poate inchiria numai proprietatea, fara utilaje, la pretul de 1950 Euro.

Acceptam numai oferte serioase, va rugam sa nu deranjati daca nu
sunteti interesati cu adevarat. Nu acceptam "variante" de niciun fel. Alte
informatii la cerere.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

20 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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