
Árverési Hirdetmény

A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..,
levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) SINKA és SINKA Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 07 09 007868, székhely: 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 13.) Székesfehérvári
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben3.Fpk.07-15-000257/3.
2017. november 2. 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/A888999

 Az árverés kezdete: 2017. november 17. 12 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2017. december 4. 12 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 1 000 000 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: 50 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek
tekintetében az árverés kiírója ajánlati biztosítékot (továbbiakban: árverési előleget) köt ki, az
árverés benyújtására nyitva álló határidőig beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték a licitálásra
kínált vagyonelem 10 millió forintnál alacsonyabb összegű kikiáltási ára esetén nettó kikiáltási ár
5 [öt] %-a, 10 millió forint vagy annál magasabb összegű kikiáltási ár esetén 10 millió forint
irányár után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a, 1 Mrd forint vagy annál
magasabb összegű kikiáltási ár esetén az 1 Mrd forint becsérték után annak 3%-a, az afeletti
összeg után pedig annak 1%-a, melynek elmaradása esetén a benyújtott licit érvénytelennek
minősül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg(ek) befizetést a felszámoló
szervezet által megjelölt bankszámlára kell teljesíteni „Sinka és Sinka árverés” megjegyzéssel a
licitek benyújátásnak határidejéig. A felszámoló szervezet által megjelölt MagNet Bank Zrt.-nél
vezetett bankszámla száma: 16200120-18534757.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Kézi szerszámok, Nissan Navara és Mitsubishi L 200

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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 850 000 forint.

https://eer.gov.hu/arveres/A888999


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nissan D40 Navara
 Típus: Jármű

 Gyártmány: NISSAN
 Gyártási idő: 2007.

 Állapot: Működésképtelen
 Tehermentes: nem foglalás

 Mennyisége: 1 db

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mitsubishi L 200 GLS 4WD
 Típus: Jármű

 Gyártmány: MITSUBISHI
 Gyártási idő: 2003.

 Állapot: Működésképtelen
 Tehermentes: nem foglalás

 Mennyisége: 1 db

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kéziszerszámok
 Típus: Kéziszerszám

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 10 db

Vételár megfizetésének módja, határideje: A licitáló a vételárat átutalással köteles megfizetni
adós cég fentiekben – ajánlati biztosíték megfizetésére vonatkozó rendelkezéseknél - megjelölt
számlájára, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül. A megkötendő adásvételi szerződésre a
magyar jog az irányadó. A licitálással kapcsolatos minden költség az árverés sikerétől függetlenül
a licitálót terheli. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az árverés nyertese számára a szerződéskötési határidő
legkésőbb az értesítéstől számított 30. nap. Ha az értesítésétől számított 30. nap az ajánlati
kötöttség időpontját követő időpontra esik, úgy a kiíró jogosult felhívni az ajánlattevőt
nyilatkozattételre, hogy ajánlati kötöttségét a kiíró által a szerződéskötésre megjelölt határidőig
fenntartja-e, melyre ezen időpontig - úgy hogy arról a kiíró tudomást is szerezzen - köteles az
ajánlattevő nyilatkozni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése az
ingóságok birtokbavételének feltétele. A birtokbavétel költségei a vevőt terhelik.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Érvénytelen az ajánlat, ha nem
felel meg a jogszabályban, illetve az árverési kiírásban meghatározottaknak, beszámítást
tartalmaz, avagy nem határidőben érkezett, vagy a licitáló az árverési előleget nem, vagy nem az
árverési kiírás szerint helyezte letétbe, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat
(ajánlatát) más pályázattól/árveréstől teszi függővé. A felszámoló az értékesített
vagyontárgyakért szavatosságot, jótállást nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek
értékesítésre. Az árverésen magyar és külföldi természetes személy és jogi személyiséggel
rendelkező társaság vehet részt. Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § szerint fordított adózású.
A licitáló köteles az ajánlatában nettó árat megjelölni. A felszámoló az elektronikus értékesítés
érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja
az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy
nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot



kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra
vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot
kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm
rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet.
A Cstv. 2017. július 1-jétől hatályos 49/B. § (3) bekezdése szerint Ha az árverésen a felajánlott
vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló megismételt árverés tartásáról határoz. Ha ezen az
áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A888999/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A888999/tetelek.pdf

