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Czy firma jest
dochodowa?

tak

Oczekiwana
cena (PLN)

800000

Sprzedam (367)
Kupię (9)
Opis

Szukam inwestora (475)

2013-07-01
Sprzedam stację kontroli pojazdów

Zainwestuję (13)

Sprzedam podstawową stację kontroli pojazdów (woj.
Zachodniopomorskie). Stacja jest dochodowa. Posiada nowe
wyposażenie diagnostyczne. Obok stacji miejsce na dodatkowe usługi
warsztatowe. Nieruchomość, na której położona jest stacja ma
powierzchnię 0,2178 ha.

Nieruchomości komercyjne
Sprzedam (2453)

Zdjęcia

Kupię (221)
Wynajmę (316)

Kontakt

Franchising (17)

Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do danych kontaktowych.
Nie masz konta? Zarejestruj się

Wyszukiwanie zaawansowane
Zobacz podobne oferty z tego samego regionu
--- wybierz ---

Sprze dam firmę

2013-08-18

Sprzedam gotowy i działający portal
Sprzedam portal aukcyjny. Innowacyjność na Polskim rynku. Portal działający i
przetestowany. Opieka informatyczna po dokonaniu zak...

--- wybierz ---

więcej...>
Sprze dam firmę

2013-08-18

Sprzedam nowiutki hotel okazja
Sprzedam nowy hotel w Mielnie blisko morza duża działka.Obiekt posiada prawomocne
pozwolenie na rozbudowę basen spa itd . (cena d...
więcej...>
Sprze dam firmę

2013-08-17

Sprzedam fabrykę okien plastikowych
Sprzedam kompletny używany park maszynowy do produkcji okien plastikowych - wszystkie
linie, maszyny i narzędzia. Sprzęt pochodzi ...
więcej...>
Sprze dam firmę
fundusz poszukuję
inwestora innowacyjny
zainwestuję internet inwestor

kapitał

sprzedam hotel kupię firmę

szukam wspólnika
biznes business angel

Atrakcyjna oferta dla inwestorów efektywność przedsięwzięcia mierzona wskaźnikiem IRR =;
24%. Oferta sprzedaży zorganizowanego...
więcej...>

projekt IT

potencjał sprzedam

spółka z dotacją

rozwój firmy udziały dotacja serwis internetowy
sklep internetowy finansowanie kapitał na
rozwój startup rozwój innowacyjny
sprzedam spółkę deweloperską wycena
rozwój 8.1 sprzedam firmę
technologia dofinansowanie sprzedam udziały

2013-08-17

Sprzedaż przedsiębiorstwa - bezpieczna stopa zwrotu

Sprze dam firmę

2013-08-17

Specjalistyczna hurtownia materialow budowlanych
Do sprzedazy jest specjalistyczna hurtownia materialow budowlanych. Firma istnieje od 18
lat i ma stala baze klientow. Firma ma eb...
więcej...>
Sprze dam firmę

2013-08-17

Sprzedam szkołę językową Nadarzyn/pod Warszawą
Sprzedam szkołę językową w Nadarzynie/pod Warszawą. Szkoła zlokalizowana jest na rynku
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start-up rozwinięty firma
internetowa
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w Nadarzynie w nowym budynku. Lokal o powie...
więcej...>
Sprze dam firmę

2013-08-17

Sprzedam brykieciarnię
Nowo powstała brykieciarnia ze zdolnościa produkcji 500T/miesięcznie. Wlasny teren,dwa
budynki (Socjalny +biuro+magazyn), hala pro...
więcej...>
Sprze dam firmę
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Sprzedam zakład recyklingu tworzyw sztucznych na Słowacji
Sprzedam zaklad produkcyjny recyklingu tworzyw sztuczny i produkcji opakowan foliowich.
Oferta laczne z zapasamy odpadow, regranul...
więcej...>

Zobacz więcej podobnych ofert
cofnij
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