
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): üz let he lyi ség.

A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:

Tu laj do nos ne ve, cí me: SPORT-ÉRT Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”, 1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 72.

Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):

– PAR TIS CUM XI Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra jel zá log jog 49 632 EUR ere jé ig.

– Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ja vá ra vég re haj tá si jog 4 386 784 Ft ere jé ig.

– TÁR SAS HÁZ ja vá ra jel zá log jog 2 189 419 Ft ere jé ig.

– TÁR SAS HÁZ ja vá ra vég re haj tá si jog 291 970 Ft ere jé ig.

– PAR TIS CUM XI Ta ka rék szö vet ke zet ja vá ra vég re haj tá si jog 27 797,6 EUR ere jé ig.

– TÁR SAS HÁZ ja vá ra vég re haj tá si jog 1 685 040 Ft ere jé ig.

– AMER SPORTS AUST RUA GMBH Ma gyar or szá gi Fi ók te le pe ja vá ra vég re haj tá si jog 1 753 791 Ft ere jé ig.

Az in gat lan tar to zé kai: az üz let he lyi ség az épü let pin ce szint jén he lyez ke dik el, ut cá ra nyí ló, egy te rû. Az üz let hát só ré sze 10 m2

terü leten ga lé ri á zott, ez alatt WC-mos dó és tá ro ló he lyez ke dik el. Víz-csa tor na, vil lany köz mû vek kel el lá tott, fû té se elekt ro mos
 radiátorral biz to sí tott.

In gat lan ál la po ta: át la gos.

Az in gat la nok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: a fel szá mo ló az ér té ke sí te ni kí vánt in gat lan meg te kin té sé nek
le he tõ sé gét biz to sít ja, 2016. au gusz tus 23-án és 2016. au gusz tus 31-én te le fo non [06 (1) 455-1250], elõ ze te sen egyez te tett idõ -
pontban.

A vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes aján lat te võ kö te les az aján la ti biz to sí té kot meg ha la dó tel jes vé tel árat az adás -
vé te li szer zõ dés alá írá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül át utal ni a Kvan tál Kft. Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél ve ze tett 65100118-
 11398815- 00000000 szá mú bank szám lá já ra „SPORT-ÉRT Kft. pá lyá za ti vé tel ár” köz le ménnyel. A fel szá mo ló tá jé koz tat ja a pá lyá zó -
kat, hogy az in gó sá gok vé tel árát ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge a min den kor ha tá lyos áfa-tv. sza bá lyai sze rint ke rül meg ha tá -
ro zás ra, amely nek meg fi ze té sé re a nyer tes pá lyá zó köteles.

Rész let fi ze té si le he tõ ség: nincs.

A szer zõ dés kö tés ha tár ide je: a Kvan tál Kft. a nyer tes aján lat te võ vel a pá lyá zat el bí rá lá sát – az ér té ke lé si jegy zõ könyv EÉR-en tör -
tént meg je le né sét – kö ve tõ 30 (har minc) na pon be lül meg kö ti az adás vé te li szer zõ dést. Ezen idõ tar tam alatt a nyer tes pá lyá zó az aján -
la tá hoz köt ve van. Az aján lat te võ a szer zõ dés alá írá sa elõtt kö te les az EÉR ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
1% ju ta lék meg fi ze té sét igazolni.

A va gyon tárgy át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a nyer tes ve võ nek – a vé tel ár tel jes össze gé nek ki egyen lí té se után – hely szí ni be já -
rás sal, rész le tes át adás-át vé te li jegy zõ könyv vel tör té nik a bir tok ba a dás.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. § (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek:

Ár aján la tot az in gat lan ra gaz da sá gi tár sa sá gok és ter mé sze tes sze mé lyek egy aránt te het nek.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell:

– pá lyá zó ada ta it, ma gán sze mély ese tén: sze mé lyi iga zol vány, lak cím kár tya, adó iga zol vány má so la ta; egyé ni vál lal ko zó ese tén:
egyé ni vál lal ko zói iga zol vány, vagy jog sza bály sze rin ti iga zo lá sa; gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyéb szer ve zet ese tén: a jog ké pes sé get
iga zo ló, az il le té kes cég bí ró ság, il let ve köz jegy zõ ál tal ki ál lí tott vagy hi te le sí tett 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, il let ve a nyil ván -
tar tás ba vé te lé rõl szó ló 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás, va la mint a cég jegy zés re, il let ve alá írás ra jo go sult alá írá si cím pél dá nya vagy
hi te les másolata;

– aján lott vé tel árat, az in gat lan egy ség egé szé re, összes sé gé re;

– az aján la ti biz to sí ték kal nem fe de zett vé tel ár meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en
(fi ze tés mód ja, ha tár ide je);

– kö te le zett ség vál la lás az adás vé te li szer zõ dés el ké szí té sé vel és a föld hi va ta li el já rás sal fel me rü lõ ügy vé di mun ka díj és föld hi va -
ta li el já rá si díj meg fi ze té sé re;

– az aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé nek ere de ti bi zony la tát;

– aján la ti biz to sí ték vissza uta lá sá ra bank szám la szá mot;

– nyi lat ko za tot ar ra, hogy el fo gad ja-e a pá lyá zat ér té ke lé sé rõl e-ma il ben tör té nõ tá jé koz ta tást, amennyi ben igen, azt mi lyen e-ma il 
cím re ké ri;

– nyi lat ko za tot ar ra vo nat ko zó an, hogy a meg hir de tett va gyon tár gyat meg te kin tet te, ál la po tát meg is mer te, a va gyon tárgy ál la po ta
tel jes kö rû en is mert a pá lyá zó elõtt;

– an nak tu do má sul vé te lét, hogy az adós a va gyon tárgy ér té ke sí té sé re irá nyu ló szer zõ dés ben a hi bás tel je sí tés bõl ere dõ kel lék sza -
va tos sá gi igé nye ket, kár té rí té si igényt tel jes mér ték ben ki zár ja.

A be ér ke zett aján la to kat a Kvan tál Kft., mint ki író ér té ke li, és dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról.

A ki író azt az aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben a meg hir de tett va gyon tárgy vo nat ko zá sá ban ma ga sabb vé tel ár
 szerepel.

A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) aján -
lat ese tén ár tár gya lás ra ke rül sor.
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