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Pronájem - Komerční - Restaurace

Zakázka: 86/1737

Pronájem - přenechání provozovny (68 m2) na rozvoz
Pizzy, těstovin a salátů, ul. Holečkova, Praha 5
Cena: 7 000 Kč
ID

86/1737

Poznámka k ceně

Odstupné za vybavení, vč.
aut a přenechání náj.
smlouvy je 595.000,-kč

Typ nabídky

Pronájem

Lokalita

Praha 5, Košíře

Dispozice

Restaurace

Typ stavby

Patrový

Stav

Velmi dobrý

Užitná plocha

68m2

VYŘIZUJE:
Turek Ivan
Telefon:
Mobil: +420 773607034
email: turek@realdirect.cz
web: http://www.realdirect.cz

POPIS NEMOVITOSTI:
Nabízíme přenechání zavedené, plně vybavené a funkční provozovny na rozvoz Pizzy, těstovin a salátů, Praha 5,
ulice Holečkova. Provozovna je po celkové rekonstrukci, zkolaudována na teplou kuchyni a plný Gastro provoz s
možností 10 míst k sezení. Dispozice: přípravna Pizzy s prodejem, hrubá přípravna zeleniny, přípravna a úsek čisté
zeleniny, úsek mytí provozního nádobí, sklad obalů a nápojů, přípravna těsta, šatna pro zaměstnance, velký sklad,
úklidová komora, 2x WC. Kompletní vybavení provozovny pro Pizza provoz: dvou patrová el. pizza pec (8x 32cm
pizza), 2 x chladící nerezový pultový stůl (Pizza stůl), Kompletní vzduchotechnika se dvěma motory, 1x nápojová
lednice, 3 x velká lednice, 2 x střední lednice, 2 x podpultová lednice, 1 x mrazák, nářezový stroj, kráječ sýrů a
zeleniny, prodejní pult, 5 x nerezový regál, 5 x nerezové pracovní stoly, pokladna s EET, kamerový systém, alarm,
příslušenství pizza, hnětač na těsto, boxy na přípravu těsta, gastro osvětlení, kalibrovaná váha,. Veškeré vybavení
bylo koupeno nové před cca. 1 a půl rokem. Vše ještě v záruce. Dále jsou k provozovně 3 vozidla pro rozvoz jídla (1 x
Škoda Fabie r.v. 2006, 1 x Fiat Panda r.v. 2006, 1 x Škoda Fabie nepojízdná na náhradní díly), s GPS sledováním auta
a el. knihou jízd. Webové stránky, Facebook, Instagram. Vše funkční a v plném provozu. Nájemní smlouva do roku
2026. Odstupné za veškeré vybavení, včetně aut a přenechání nájemní smlouvy je stanoveno na částku 595.000,-kč.
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