
Árverési Hirdetmény

A(z) Crac-Org Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045271, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..,
levelezési cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4..), mint a(z) Magyar Virágtőzsde Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 18-09-110627, székhely: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 33.) Szombathelyi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017.Fpk.15/2016/3.
április 20. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
Az árverés adatai:

 Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (
)https://eer.gov.hu/arveres/A730244

 Az árverés kezdete: 2017. május 5. 00 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2017. május 20. 00 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 500 000 forint.
Licitlépcső:
– 1 millió forintig: 30 000 forint
– 1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint
– 5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint
– 20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint
– 200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 40 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CRAC-ORG Felszámoló
és Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél
vezetett 18400010-03554089-70100011 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az árverési
előleg legkésőbb az árverés kezdetéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg a nyertes licitálónál a vételárba
beszámít, a nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés az árverés
nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy az árverés nyertese a vételárat az
előírt határidőben nem fizeti meg, az árverési előleget elveszíti.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Daihatsu Rocky terepjáró, évjárat : 1995, 2765ccm, Diesel, futásteljesítménye 230.145 km, szürke
színű, műszaki érvényessége 2017.09.30

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Daihatsu Rocky terepjáró
 Típus: Jármű

 Gyártmány: Daihatsu

https://eer.gov.hu/arveres/A730244


 Gyártási idő: 1995.
 Állapot: Átlagos

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett gépjármű
megtekintését előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban 2017. április 24. napján
10-11 óra között a Tényő, Külső sor 39. szám alatti helyszínen biztosítjuk. Kérjük, hogy
megtekintési szándékát a 76/486-606 telefonszámon szíveskedjen előzetesen bejelenteni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a CRAC-ORG Felszámoló és
Csődmenedzselő Zrt. felszámoló szervezet OBERBANK AG Magyarországi Fióktelepénél vezetett
18400010-03554089-70100011 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés
megkötését követő 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés végétől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes
vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor. A gépjármű tulajdonjog átírásának és
elszállításának költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság megtekintett
állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. Az értékesítés az
ÁFA tv. 87.§ c) pontja alapján tárgyi adómentes.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A730244/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A730244/tetelek.pdf

