
Árverési Hirdetmény

A(z) Absolut Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-159230, székhely: 2096 Üröm, Görgey út 5..,
levelezési cím: 2096 Üröm, Görgey út 5..), mint a(z) EAST ROYAL FEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám:
15-09-081403, székhely: 4405 Nyíregyháza, Pipacs utca 79.) Nyíregyházi Törvényszék 11. Fpk.

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése szerinti359/2016.

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/A941127

 Az árverés kezdete: 2018. január 2. 08 óra 01 perc
 Az árverés vége: 2018. január 16. 08 óra 01 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 100 000 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: 5 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent
meghatározott összegű bánatpénz befizetése az Absolut Insolvent Kft. UniCredit Bank-nál
vezetett 10918001-00000006-40710020. számú bankszámlájára, és ennek igazolása (feltöltése) a
pályázat benyújtásakor az EÉR-ben. A pályázat feltétele, hogy a bánatpénz a megadott
bankszámlaszámra jóváírásra kerüljön pályázat határidejéig. A közlemény rovatba kérjük
feltüntetni: EAST ROYAL FEST - bánatpénz.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati
anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték
megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a
vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat
eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Vidámparki körhinta. Az ingó működési engedéllyel, műszaki dokumentációval nem rendelkezik.

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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 100 000 forint.

https://eer.gov.hu/arveres/A941127


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: körhinta
 Típus: Egyéb

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 1 db

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése banki átutalással történik a
szerződéskötést követő 15 napon belül, részletfizetési lehetőség nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor az
adásvételi-szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingót Nyíregyházán tudja
birtokba venni a vevő. A birtokbavétellel kapcsolatos költségeket (szétszerelés, csomagolás,
fuvardíj) vevő viseli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A minimál ár nettó ár.
Magánszemély vevő esetén az ingók értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték
terheli. Adóalany vevő esetén az értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a
fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A941127/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A941127/tetelek.pdf

