
Árverési Hirdetmény

A(z) Portfolió Kft. (cégjegyzékszám: 14 09 000928, székhely: 7400 Kaposvár, Virágfürt utca
21., levelezési cím: 7400 Kaposvár, Virágfürt utca 21.), mint a(z) Dé és Dé Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 502361, székhely: 8244 Dörgicse, Csicsói utca 13.) Veszprémi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1)6.Fpk.19-15-000155/10
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/A1102136

 Az árverés kezdete: 2018. július 12. 12 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2018. július 20. 12 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 30 000 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: A vagyonelemre az árverezhet, aki
előlegként, a megvásárolni kívánt vagyontárgy kikiáltási árának 5%-át legkésőbb az árverés
megkezdése előtt a felszámoló Portfólió Kft 10918001-00000077-93740005 számú számlájára
"Dé és Dé Kft. "fa" árverési előleg" közleménnyel, utalással teljesíti oly módon, hogy az összeg
az árverés kezdetéig a számlára megérkezzen.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverés során nem nyertes résztvevők
befizetett előlegét a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a
nyertes abban az esetben vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön
létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Volkswagen Polo 
999cm3 , 37kW benzin
Gyártás éve: 2000
A jármű 2011 óta végrehajtási eljárás miatt ki van vonva a fogalomból, azóta áll. Forgalmi
engedélye, törzskönyve bevonásra került, nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgával.
Jelenlegi állapotában nem önjáró, akkumulátor nincs benne.
A felszámoló a gépjármű valós műszaki állapotáról nem rendelkezik információval. Minőségi
garanciát nem vállal, licitálni a megtekintett állapot szerint lehetséges. 

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

https://eer.gov.hu/arveres/A1102136


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

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Polo
 Típus: Jármű

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A gépjármű Dörgicsén
megtekinthető. Megtekintés időpontjáról - licitálás előtt - fordulhatnak Koncz Ádám
felszámolóbiztoshoz a +36-20-472-5618-as mobilszámon, illetve az EÉR felületén.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverés nyertese a vételárat átutalással
köteles megfizetni a felszámoló Portfólió Kft 10918001-00000077-93740005 számú
bankszámlájára a szerződéskötést megelőzően "Dé és Dé Kft. "fa" vételár" közleménnyel. A
korábban befizetett előleg a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adás-vételi szerződés elkészítésével a felszámoló által
kijelölt ügyvédet bízzák meg. A nyertes licitálóval a szerződést, az árverés lejáratától
számított 8 napon belül köti meg a felszámoló.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelem átadására
kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor. Az ingóságok elszállítását
a vevő saját költségére rendezi, átvételének határideje a szerződéskötéstől számított 8 napon
belül.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A1102136/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A1102136/tetelek.pdf

