
Árverési Hirdetmény

A(z) Sonten Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-269376, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.,
levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.), mint a(z) Full-Garage 88 Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 01-09-283468, székhely: 1144 BUDAPEST, Egyenes utca 4.) Fővárosi
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022.31.Fpk.1161/2021/10
április 28. 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/A2683578
Az árverés kezdete: 2022. május 13. 15 óra 00 perc
Az árverés vége: 2022. május 28. 15 óra 00 perc
Kikiáltási ár (minimálár): 900 000 forint.

Licitlépcső:
1 millió forintig: 20 000 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: 45 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverés kezdő időpontját 24 órával
megelőzően oly módon kell átutalni a felszámoló e célra vezetett elkülönített számlájára:
SONTEN Kft. 10918001-00000129-07610024, hogy az összeg a számlán jóváírásra kerüljön. Az
árverési előleget ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítési eljárásban nem vehet
részt.

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. A
befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró
licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve
a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján
- elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

https://eer.gov.hu/arveres/A2683578


Volkswagen 2KN CADDY típusú Diesel Pick up kistehergépjárműve. 1896 cm3, 77 KW, Gyártási
év: 2004., Első mo-i. nyilvántartásba vétel: 2016.07.06. Műszaki érvényes: 2022.10.12. Km óra
állása: 234266. Kuplungja nem tapad, csak szállítva mozgatható.

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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 900 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen 2KN CADDY
Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Caddy
Jármű típusa: Haszongépjármű
Gyártási idő: 2004.
Állapot: Átlagos
Kivitel: Pickup
Kilométeróra állása: 234 266
Üzemanyag: Dízel
Hengerűrtartalom (cm3): 1 896
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 2
Tehermentes: nem NAV végrehajtás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 900 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A jármű előzetes egyeztetést
követően Budapest XVI. kerületében tekinthető meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Azon személyek, melyek ÁFA törvény szerinti jogállása
megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételnek, az ingóságot a
fordított adózás szabályai szerint vásárolhatják meg. Azon személyek amelyek e jogszabályi
feltételnek nem felelnek meg az egyenes adózás szabályai szerint + 27%-os mértékű ÁFA
megfizetése mellett vásárolhatják meg az ingóságot. Erre figyelemmel a felszámoló a
becsértéket és minimálárat nettó azaz ÁFA nélküli összegben határozta meg, és az ajánlati árakat
is így kéri értelemszerűen megadni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéskor azonnal
készpénzben, vagy banki átutalással a felszámoló e célra vezetett elkülönített számlájára:
SONTEN Kft. 10918001-00000129-07610024 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 a vételár teljes
kiegyenlítését követően lehetséges. A vevőnek az adás-vételi szerződés aláírását és a a vételár
kiegyenlítését követő 10 munkanapon belül át kell vennie és elszállítania valamennyi ingóságot.



A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóságokat első alkalommal
hirdetjük meg. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll. 
A zálogjogosult bérbeadó előzetes értesítése a kiírásról a 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek.
szerint megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A2683578/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A2683578/tetelek.pdf

