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 .הגבו  התשואעם  םלרשת סופרמרקטי מושכרהבניין חדש 

 .שנים 8 דעול הסכם שכירות

 

 SHV10045PAF-Rh מספר נכס:

 סופרמארקט סוג השקעה:

  Reichertshofen  - ופןסהרייכרט עיר / עיירה:

 m² 6,719 סה"כ שטח:

 m² 1,351 שטח מסחר:

 1,960,000  € מחיר רכישה:
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 154,830  € )שנתי( הכנסה מהשכרה

 7002 נבנה בשנת:

 משופץ הנכס:מצב 

 שמור היטב מצב הריהוט:

 1 קומות:

 מערכת חימום מרכזית מבוססת גז מערכת חימום:

 111 מספר מקומות חניה:

 מעלות הרכישה 3% דמי תיווך:

 סנכהתיאור 

 . Lidl -הגרמניות המוכרות ביותר  מרשתות הסופריםבניין זה מושכר לאחת 

-חנויות ו 00000-כ Lidlהלקוחות מוצאים שם אוכל ומוצרים למשק הבית שלהם. לרשת 

0 עמד על 7011. הערך המסחרי השנתי לחברה זו0 נכון לשנת עובדים מסביב לעולם 1200000

 )כשכמעט ממחצית מכך מגרמניה בלבד(. ביליון אירו  27

 

 1X3-עם אופציה להארכה ל 7070ולבעלים חוזה שכירות עד דצמבר  7002המבנה נבנה בשנת 

 נטו. € 1120830 שנים. ההכנסה השנתית נכון להיום היא

 מכוניות הממוקם בתחילת הרחוב הראשי. 111-מקום ל בנוסף0 ישנו אזור חניה ובו

 

 מיקום

בה  0אינגוסטאדט רהסופרמרקט ממוקם באזור עם רמות פעילות השקעה גבוהות0 ובסמוך לעי

מינכן וממקומת  -ה בווריבירת בלבד מ ק"מ 10ופן במרחק של סה. רייכרטAUDI0-תעשיית ה

 מצויין בצמתים של כבישים ומסילות.

 פארק תעשייתי. מסביבו חנויות רבות ומסחר בעלי השפעות חיוביות ביותר על הכלכלה.הבניין ב
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