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ODSTÚPENIE ZABEHNUTEJ PREVÁDZKY

189 000 €

O ponuke
Po?et izieb:
Lokalita: Staré Mesto
Ulica:
Stav: Kompletná rekonštrukcia

Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka odstúpenie prevádzky Secret club.
No?ný život v Bratislave sa teší ob?ube nie len medzi Slovákmi ale najmä medzi zahrani?nými turistami po?as celého roka. SECRET CLUB
v?aka svojej polohe v rámci mesta, novému a vkusne zrekonštruovanému interiéru ale aj najmodernejšiemu vybaveniu je hotovým
priestorom pre zábavu a nový majite? ocení komplet vybavenie.

Priestory:
Priestory prevádzky sú efektívne riešené, kde dispozícia núka maximálny komfort pre každý aspekt dobre fungujúcej prevádzky.
Za vstupnou bránou sa nachádza schodisko smerujúce hostí do priestorov prevádzky. Priestor šatne a zamestnancov je samozrejmos?ou nako?ko v
každom dobrom podniku je neodmyslite?nou sú?as?ou komfortu hostí priestor pre uloženie vecí. Technická miestnos?, ktorá riadi celú prevádzku je
tak ako aj samotné priestory novo zrekonštruovaná.
Hlavná ?as? klubu pozostáva z priestorov pre tanec a zábavu, barového sedenia v podobe vkusných boxov po obvode celého klubu ako aj plne
vybavený bar ?i priestor pre DJ.
O vybavenie prevádzky sa postaral renomovaný dodávate? Showtechnic, ktorý je v danom segmente špi?ka na trhu ?iže laser, dymostroj zna?ky
Hazer, ozvu?enie ?i osvetlenie je na najvyššej úrovni.

Plne vybavený bar obslúži všetkých hostí a manažér prevádzky ocení vlastnú kanceláriu s výh?adom na dianie v klube skrz jednosmerne
prieh?adné okno.
Kompletne nová, predimenzovaná vzduchotechnika podporuje zábavný zážitok v klube a v?aka pravidelnému prívodu ?erstvého vzduchu je pocit zo
zábavy ešte príjemnejší.
Lokalita:
Prevádzka sa nachádza na Františkánskom námestí v Bratislave. Staré mesto nie len svojím historickým charakterom ale aj množstvom prevádzok
láka celoro?ne množstvo turistov a tak je umiestnenie tohto klubu v rámci mesta ideálnou vo?bou pre podnikanie.
Cena: 189 000 EUR
Výmera: 192m² (interiér 192m2)
Kapacita: 180 ?udí

Kompletné sprocesovanie kúpy nehnute?nosti vrátane zabezpe?enia financovania a iných náležitostí zabezpe?uje Arvin & Benet, ?iže celý proces je
plynulý a bez starostí.
Cena je kone?ná a zah??a poplatky a servis spojený s prevodom nehnute?nosti.
Nehnute?nos? bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spolo?nosti, ve?mi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom
predaji ?i prenájme aj Vašej nehnute?nosti. Budeme sa teši?, ke? nás budete nezáväzne kontaktova?.
Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/728/odstupenie-zabehnutej-prevadzky

