15906

C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. november 10.]

45. szám

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
u. 78. I. em.), mint az AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.” (Cg.: [16 10 001801]; székhely: 5000 Szolnok, Szigligeti út 2.) Fõvárosi
Törvényszék 23. Fpk. 01-13-004364/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója,
nyilvános árverés
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait.
Az árverés adatai:
Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felülete (https://eer.gov.hu).
Az árverés kezdete: 2016. november 21. 08 óra 00 perctõl.
Az árverés vége: 2016. december 8. 12 óra 00 percig.
1. tétel:
Kikiáltási ár (minimálár): 150 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 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 a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 7 500 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak):
Ford Focus 1.6 Trend személygépkocsi.
Ingóság leírása:
Mûszaki érvényessége lejárt, nem indítható. Évjárat: 2005. Forgalomból ideiglenesen kivonva. Km-futás: 173 220 km.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy becsértéke összesen: 152 756 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Gyártmány: Ford.
Típus: Focus 1.6 Trend.
Állapot: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
2. tétel:
Kikiáltási ár (minimálár): 515 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 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 a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 25 750 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak):
Citroën C4 1.6 16 V Tendance személygépkocsi.
Ingóság leírása:
Mûszaki vizsga: lejárt. Évjárat: 2005. Forgalomból kitiltva. Nem indítható, hiányos állapotú. Km-futás: 150 800 km.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy becsértéke összesen: 515 748 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Gyártmány: Citroën.
Típus: C4 1.6 16V Tendance.
Állapot: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
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3. tétel:
Kikiáltási ár (minimálár): 1 350 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 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 a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 67 500 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy(ak):
Volkswagen Passat 2.0 PDTDI Highline DSG személygépkocsi.
Ingóság leírása:
Mûszaki vizsga: lejárt. Nem indítható. Évjárat: 2007. Forgalomból ideiglenesen kivonva. Km-futás: 237 109 km.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 27%, amelyet az áfa-tv. (2007. évi CXXVII.) 142. § (1) bekezdés
g) pontja alapján az ingóság vevõje fizet meg.
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy becsértéke összesen: 1 347 244 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Gyártmány: Volkswagen.
Típus: Passat 2.0 PDTDI Highline DSG.
Állapot: mûködésképtelen.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
4. tétel:
Kikiáltási ár (minimálár): 1 975 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 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 a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 98 750 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy:
BMW X3 3.0 D személygépkocsi.
Ingóság leírása:
Mûszaki vizsga: lejárt. Évjárat: 2004. Forgalomból ideiglenesen kivonva. Km-futás: 272 303 km.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 0% (viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint áfa-tv.
214–227. § alaján).
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy becsértéke összesen: 1 974 800 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Gyártmány: BMW.
Típus: X3 3.0D.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
5. tétel:
Kikiáltási ár (minimálár): 3 500 000 forint.
Licitlépcsõ:
– 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 a felett: 500 000 forint.
Árverési elõleg összege: 175 000 forint.
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Az árverésre kerülõ vagyontárgy:
Audi A5 2.7 D személygépkocsi.
Ingóság leírása:
Mûszaki vizsga: lejárt. Évjárat: 2008. Teljesítmény: 140 kW. Forgalomból ideiglenesen kivonva. Km-futás: 194 445 km.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az áfa összege 0% (viszonteladókra vonatkozó különös szabályok szerint áfa-tv.
214–227. § alaján).
A vagyontárgy gyorsan romló/különleges kezelést igénylõ/csekély értékû: nem.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy becsértéke összesen: 3 521 260 forint.
Az árverésre kerülõ vagyontárgy megnevezése: személygépkocsi.
Gyártmány: Audi.
Típus: A5 2.7D.
Állapot: átlagos.
Tehermentes: igen.
Mennyisége: 1 db.
Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekinthetõk a 06 (30) 506-2191-es telefonszámon, vagy az ertekesites.
axonvagyonkezelo@gmail.com címen, elõre egyeztetett helyszínen és idõpontban. A megtekintés kizárólag kísérõ jelenlétében lehetséges.
Az árverési elõleg megfizetésének módja, határideje: az ajánlattevõnek az árverés tárgyát képezõ vagyontárgyak vonatkozásában
árverési elõleget kell letétbe helyeznie átutalással vagy befizetéssel, az AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.” Gránit Bank Zrt.-nél vezetett
12100011-10122792 számú bankszámlájára, „árverési elõleg” közleménnyel. Az árverésielõleg-fizetési kötelezettség csak abban az
esetben tekinthetõ teljesítettnek, ha az árverési ajánlat megtételét megelõzõen a megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra
került a teljes összeg. Az árverést kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: az árverési elõleg befizetését a felszámoló a jogszabályoknak megfelelõen ellenõrzi.
A szabálytalanul eljáró licitálót az eljárásból kizárja, az átutalt árverési elõleget visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési elõleget a nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak az árverési elõleget az eredményhirdetés
napjától számított nyolc munkanapon belül visszautalja. Az árverési elõleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés
a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes az adásvételi szerzõdésben rögzített vételárat az elõírt
határidõben nem fizeti meg.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a licitálónak az ajánlat tárgyát képezõ vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie, a szerzõdésben rögzítésre kerülõ feltételeknek megfelelõen az AXON Vagyonkezelõ Zrt. „f. a.” Gránit
Bank Zrt.-nél vezetett 12100011-10122792 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal
mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig
az értékesítendõ vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerzõdéskötésre vonatkozó felhívását követõen
30 napon belül kerül sor. A szerzõdéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltetõ számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott
vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség – nyolc napon belül történõ – teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi
szerzõdés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, az ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vagyontárgyat a vevõ a teljes vételár megfizetésétõl számított
15 napon belül, átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi
50 000 forint késedelmi díjat számolhat fel.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos közleménye:
Az árverésen részt vevõ tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben az árverésen nyertesnek nyilvánítja a felszámoló, úgy
a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerzõdéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével és ellenjegyzésével szerzõdõ felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat a vevõ köteles megfizetni.
A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános árverés keretében gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár tekintetében nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy e jog gyakorlására irányuló
szándékukat – írásos szándéknyilatkozat formájában – az árverés befejezését követõ 10. nap 16 óráig jelentsék be.
A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ ajánlat hiányában – az árverés eredménytelenné nyilvánítására. Ebben az esetben
a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új árverés kiírására. A felszámoló ezen
döntése miatt a licitálók körében keletkezõ bármely kárért való minden felelõsséget már most kizárja.
A felszámoló fenntartja továbbá az ártárgyalás tartásának jogát is.
A licitáló az ügyletben szereplõ vagyontárgyak tekintetében tudomásul veszi az eladó kellékszavatossági felelõsségének teljes
kizárását.
A felszámoló felhívja az árverésen részt vevõket, hogy az irányár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. Az áfa megállapítása az értékesítéskor hatályos törvény alapján történik. Az áfafizetési kötelezettség megállapítása az általános szabályok szerint
történik.
Az árverés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen árverési hirdetményt az ajánlatok beérkezése elõtt visszavonja,
az árverést – megfelelõ ajánlat hiánya esetén – eredménytelennek nyilvánítsa.
***

