
Árverési Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca
6., levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 6.), mint a(z) CSENCSI-NARI Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 13-09-115863, székhely: 2016 Leányfalu, Tavasz utca 7..) Budapest Környéki
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1)11.Fpk.866/2017/9.
bekezdése szerinti

egyéb nyilvános értékesítés

keretében értékesíti ingóságát.

Az egyéb nyilvános érékesítés jogalapja: a várható bevételek és az értékesítés költségei
közötti különbség kevesebb, mint 100 000 Ft.
Az árverés adatai:

 Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (
)https://eer.gov.hu/arveres/A1102181

 Az árverés kezdete: 2018. július 27. 08 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2018. július 31. 16 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 50 000 forint.
Licitlépcső:
– 1 millió forintig: 5 000 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: 2 500 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverés kezdő időpontját
megelőzően oly módon kell átutalni a felszámoló e célra vezetett elkülönített számlájára:
SONTEN Kft. 10300002-20606189-49020030, hogy az összeg az árverés kezdő időpontjáig a
számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás teljesítését igazoló bizonylatot fel
kell tölteni az árverésre történő jelentkezéskor. Az árverési előleg nem kamatozik, nyertes
licitálónál a vételárba beszámításra kerül, az eredménytelenül licitáló részére az
eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül. A fel nem használt
előlegek zökkenőmentes visszafizetése érdekében kötöttük ki, hogy kizárólag banki utalás
útján teljesítsék a fizetést.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Vegyes bolti maradék árukészlet a mellékelt leltárív szerint. Az árukészlet átvételkor
szúrópróba szerű ellenőrzéssel került átvételre. Az árukészlet egy része szavatosság közeli
lejáratú, illetve lejárt szavatosságú, illetve nem ellenőrizhető. Az árukészlet porral
szennyezett, a felszámoló azok állagáért, használhatóságáért kellékszavatosságot nem vállal.

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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 000 forint.

https://eer.gov.hu/arveres/A1102181


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Maradék vegyes bolti árukészlet
 Típus: Árukészlet

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 305 db

 Becsérték: 50 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázattal kapcsolatban
tájékoztatást ad Gellén István felszámolóbiztos, az EÉR felületén. Az értékesítésre kerülő
vagyonelemek a felszámolóval történt előzetes egyeztetést követően Budapest, XVI.
kerületben tekinthetők meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 5
munkanapon belül banki átutalással kell megfizetni a SONTEN Kft.
10300002-20606189-49020030 számú számlájára, beszámítás nem lehetséges. Lehetőség van
az árukészlet átvételével egyidejűleg, azonnali készpénzfizetésre is.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A jelen nyilvános pályázati értékesítés tekintetében az
adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő
megjelenésétől számított 5 munkanapon belül kell megkötni a felszámoló által elfogadott
feltételekkel a pályázati vevő kezdeményezésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Birtokátruházás napja a
vételár teljes kiegyenlítésének napja. A vevőnek az adás-vételi szerződés aláírásakor és a
vételár kiegyenlítésekor azonnal át kell vennie az ingóságot.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A1102181/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A1102181/tetelek.pdf

