
A PRU DENS PRO FIT CONT ROLL Va gyon ke ze lõ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [15 09 070938]; szék he lye: 4625 Zá hony,
Sze be cse u. 4.), mint a „PRE VEN TIO S.O.S.” Bt. „f. a.” (Cg.: [15 06 083518]; szék hely: 4400 Nyír egy há za, Vas utas u. 2.;
 adószáma: [25669693-1-15]) fel szá mo ló ja, a 16. Fpk. 15-14-000325/3. szám alat ti fel szá mo lá si el já rás ban

nyil vá nos ár ve rés

útján értékesítésre meghirdeti az adós cég tulajdonát képezõ, alábbi üzemképes gépjármû szervényt:
Au di A4 1.6 gép jár mû, rend szá ma: KAM–709, gyár tás éve: 2005.

A gép jár mû irá nyá ra: 1 300 000 Ft (egy mil lió-há rom száz ezer fo rint).

Az ár ve rés ide je: je len hir det mény Cég köz löny ben tör tént meg je le né sét kö ve tõ 3. hét csü tör tö kén 13 óra.

Az ár ve rés he lye: 4625 Zá hony, Ady End re u. 13–15.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te lei:

Az ár ve ré sen ter mé sze tes és jo gi sze mé lyek egy aránt részt ve het nek. Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te le az ér vé nyes re giszt rá ció,
amit a fel szá mo ló szer ve zet te lep he lyén (4625 Zá hony, Ady End re u. 13–15.) le het meg ten ni az ár ve rés he té ben mun ka na po kon
9 órától  11 órá ig, de leg ké sõbb az ár ve rés nap ján 13 órá ig. Mind a jo gi, mind a ter mé sze tes sze mé lyek a kép vi se le ti jo go sult sá gu kat a
re giszt rá ció so rán iga zol ni kö te le sek, a cé gek 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, alá írá si cím pél dány, eset leg meg ha tal ma zás út ján,
míg a ter mé sze tes sze mé lyek sze mé lyi iga zol vány és lak cím kár tya re giszt rá lá sá val. 80 000 Ft (nyolc van ezer fo rint) bá nat pénz le tét be
he lye zé se a re giszt rá ci ó kor kö te le zõ. A bá nat pénz az ár ve ré si nyer tes nél a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül. Az ár ve ré si nyer tes nek a vé -
tel ár be fi ze tett bá nat pén zen fe lü li ré szé nek kész pénz ben és a hely szí nen tör té nõ ki egyen lí té se az ár ve ré si ér vé nyes ség el en ged he tet -
len fel té te le. Nem vagy hi á nyos tel je sí tés ese tén a bá nat pénz az ár ve ré si nyer tes nek nem jár vissza. Az ár ve ré si nyer tes sel a szer zõ dést
a fel szá mo ló a hely szí nen meg kö ti. Az ár ve ré si nyer tes a meg vá sá rolt jár mû vet az ár ve rés nap já tól szá mí tott ma xi mum há rom mun ka -
na pon be lül el vin ni vagy el szál lí ta ni kö te les.

Ezt meg ha la dó el vi tel vagy el szál lí tás ese tén a fel szá mo ló tá ro lá si dí jat ér vé nye sít, ami min den meg kez dett nap után
10 000 Ft +  áfa.

Ár ve ré si sza bá lyok: az ár ve ré sen ér vé nye sen csak re giszt rált ár ve re zõ ve het részt, a re giszt rá ció so rán meg ka pott re giszt rá ci ós
szám fel mu ta tá sá val. Az ár veré si li cit lép csõ mi ni mum 100 000 Ft (egy száz ezer fo rint).

Ha az ár ve ré sen a fel aján lott vé tel ár nem éri el a ki ki ál tá si árat, a fel szá mo ló a vé tel árat leg fel jebb a ki ki ál tá si ár fe lé ig le szál lít hat ja. 
Ha ezen az áron sem ér ke zik aján lat, a fel szá mo ló az ár ve rést si ker te len nek nyil vá nít ja.

Egyéb sza bá lyok: az ár ve ré sen nye ret len li ci tá lók a be fi ze tett bá nat pén zü ket a fel szá mo ló iro dá já ban az ár ve rést kö ve tõ en 12 órá ig
ve he tik át. A li cit re ke rü lõ gép jár mû meg te kint he tõ: a fel szá mo ló szer ve zet ki je lölt te lep he lyén.

A fel szá mo ló a meg hir de tett gép jár mû ér té ke sí té sét kö ve tõ en min den sza va tos sá gi és ga ran ci á lis igény ér vé nye sít he tõ sé gét
 kizárja.

Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ Si mon Pé ter fel szá mo ló biz tos tól a 06 (45) 425-203-as te le fon szá mon,
va la mint a gép jár mû meg te kint he tõ, 4625 Zá hony, Ba ross ut cán, elõ re egyez te tett idõ pont ban.

* * *

A Kvan tál Gaz da sá gi Ta nács adó és Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [01 09 364827; szék he lye: 1122 Bu da pest,
 Városmajor ut ca 74.), mint a Vár szál ló Ide gen for gal mi és Be ru há zó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.” (Cg.: [04 09 005583];
5700 Gyu la, Vár u. 1.; kép vi se li: Máhr né dr. Ka za recz ki Éva fel szá mo ló biz tos; a to váb bi ak ban: adós) fel szá mo ló ja, a csõd el já rás ról és a
fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 49. §-a alap ján köz zé te szi a

2014/1. szá mú nyil vá nos pá lyá za tot

az adós alábbi vagyontárgyai vonatkozásában:
Az adós ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi az aláb bi in gat lan (a to váb bi ak ban: in gat lan):

In gat lan-nyil ván tar tá si ada tok:

I. rész:

Te le pü lés: Gyu la

Be so ro lás: bel te rü let

Hely raj zi szám: 2613/3.

Meg ne ve zé se: Ki vett szál lo da.

Te rü let: 2714 m2.

Szél jegy: Vár szál ló Kft. „f. a.” fel szá mo lás el ren de lé sé nek be jegy zé se irán ti ké re lem.

II. rész:
Tu laj do nos be jegy zet ten: Vár szál ló Kft. „f. a.” 1/1 tu laj do ni há nya dú (5700 Gyu la, Vár u. 1–3.).

47. szám C É G K Ö Z L Ö N Y  II. K Ö T E T  [2014. október 24.] 820683


