
Árverési Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..,
levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) ROBIX HUNGARY Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 19 09 500421, székhely: 8200 Veszprém, Viola utca 12.) Veszprémi Törvényszék

. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. április 28.6.Fpk.19-14-000248/24
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/A395053

 Az árverés kezdete: 2016. május 13. 08 óra 00 perc
 Az árverés vége: 2016. május 30. 08 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: Az árverésen történő részvétel feltétele,
hogy az árverési előleg összege – a becsérték 5%-a – legkésőbb az árverés végéig jóváírásra
kerüljön a ROBIX HUNGARY Kft. f.a. Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11074843
számú számláján.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közlemény rovatában kerüljön
feltüntetésre az "ROBIX HUNGARY Kft. „f.a.” árverési előleg” megjelölés.
Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Forgalmi rendszám: HIG-221
Gyártmány: MERCEDES
Típus: Atego
Hengerűrtartalom: 4.249 cm³
Teljesítmény: 112 kW
Gyártási év: 2000
Szállítható személyek száma: 2
Km óra állása: 626.789
Műszaki vizsga érvényessége: 2015.07. 10.

A tehergépjármű futásteljesítményének megfelelő állapotban van. Korróziók fülkén
előfordulnak. Állófűtéssel és tető-spoilerrel felszerelt. A felépítmény és a ponyva állapota
kielégítő.

https://eer.gov.hu/arveres/A395053


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

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 260 000 forint.

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

 Gyártmány: MERCEDES
 Gyártási idő: 2000.

 Állapot: Átlagos
 Tehermentes: nem NAV Fejér Megye végrehajtási jog

 Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingóságok
megtekintése 2016. május 17. napján 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács József
Úrnál lehet érdeklődni a 06-20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az értékesítéshez kapcsolódó számla
kibocsátását követően 8 napon belül átutalással kell megfizetni – a ROBIX HUNGARY Kft. „f.a.”
Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 63200157-11074843 számlájára – részletfizetésre nincs
lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelés érvényességének és
eredményességének megállapításáról szóló közlemény közzétételét követő 30 napon belül kerül
sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának,
átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon
belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az
ingóság átvételéről és elszállításáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Nyertes pályázat esetén az
árverési előleg a vételárba beszámításra kerül. Az eredménytelen ajánlattevők részére a
befizetett árverési előleg az elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül, mely összegre
a felszámoló kamatot nem fizet. Az irányár nettó HUF-ban került meghatározásra. Áfás
értékesítés esetén az Áfa körbe tartozó nyertes pályázó esetében, figyelemmel az Áfa tv.142. §
(1) g) pontjára a 100.000 Ft vételárat meghaladó értékesítés esetén az adót a vevő fizeti meg a
fordított adózás szabályai szerint, az Áfa körbe nem tartozó nyertes pályázó esetében a
felszámoló számlája 27% áfát tartalmaz. Az értékelés érvényességének és eredményességének
megállapításáról, vagy érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításról szóló közleményt
a pályázat lejártát követő 8 napon belül a felszámoló elkészíti és közzé teszi az EÉR felületén .A
nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó adós társasággal szemben a Cstv. 49. §.(4)
bekezdése szerint beszámítással nem élhet. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a
legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. A vagyontárgyak megtekintett állapotban
kerülnek árverése. A felszámoló a fel nem tüntetett, esetleges látható vagy rejtett hibákért a
felelősséget kizárja. Ha az árverésen érvényes ajánlat nincs, a felszámoló az árverést
eredménytelennek nyilvánítja. A nyilvános árverésre az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) és a felszámolási
eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm.
rendelet előírásai szerint kerül sor. Elővásárlási jogosultak jogaikat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében gyakorolhatják.



A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/arveres/A395053/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/arveres/A395053/tetelek.pdf

