
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) RETROVILÁG Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 20-09-073261, székhely: 8800 Nagykanizsa, Miklósfai út 1..) Zalaegerszegi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cstv. 49. $ (1) bekezdése9.Fpk.89/2016/4. 
szerinti

egyéb nyilvános értékesítés

keretében értékesíti kis értékű 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/A951279

 Az árverés kezdete: 2018. január 23. 08 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2018. január 23. 13 óra 00 perc

 Kikiáltási ár (minimálár): 40 000 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: 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):

Online pénztárgép CashCube

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/A951279


1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Online pénztárgép
 Típus: Műszaki cikk

 Gyártmány: CASHCUBE
 Állapot: Átlagos

 Tehermentes: igen
 Mennyisége: 2 db

 Becsérték: 100 000 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 Budapesten tekinthetők
meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor azonnal
készpénzben kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges.

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 vevőt terheli a pénztárgép
átszemélyesítésével kapcsolatos valamennyi költség, valamint kötelezettséget kell vállalnia
annak szakszervizben történő elvégzésére.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A951279/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A951279/tetelek.pdf

