
A Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 

01-09-364827; székhelye: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.) mint  

a Fánbán Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás 

alatt" (1044 Budapest, Fóti út 79-81.; Cégjegyzékszám:01 09 177296; Adószám:24685429-2-41; 

képviseli: Máhrné dr. Kazareczki Éva felszámolóbiztos; a továbbiakban: Adós) felszámolója a 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49. 

§-a alapján közzé teszi a 1/2019/ Fánbán számú 

 

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s t  

 

Az Adós kizárólagos tulajdonát képezi egy GANSOW 75B Takarítógép (gyári szám: 

075B0000420902)  

A takarítógép piros színű, használt állapotú. A felszámoló a gép működőképességéről, 

teljesítményéről, esetleges funkcióiról nem tud számot adni, arról semmi nemű ismerettel nem 

rendelkezik.  

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

A felszámoló az értékesíteni kívánt ingóságról alább közzé tesz néhány képet, de a megtekintését 

kérésre, előre egyeztetett időpontban is biztosítja az érdeklődök részére.  Az ingóság Pesten 

található.  

Kapcsolattartó: Tóth Borbála, tel. szám: +36 1/445-1250, e-mail: kvantal@kvantal.hu 

A takarítógépet 95.000-Ft. +ÁFA összegben hirdetjük meg. 

 

A vételi ajánlatot legkésőbb 2019.július 12. napjáig lehet tenni. 

 

Fizetés módja: szerződés szerint 

 

A pályázaton természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és 

egyéb szervezetek vehetnek részt, képviseleti jogosultság igazolása mellett. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó adatai 

- magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata, 

- egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása, 

- gazdasági társaság illetve egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, az illetékes 

cégbíróság, illetve közjegyző által kiállított vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi 

cégkivonat, illetve a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint 

a cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult aláírási címpéldánya vagy hiteles másolata, 

- vételárat 

 

INGÓSÁGOK LEÍRÁSA: 

A felszámoló a gép működőképességéről, teljesítményéről, esetleges funkcióiról nem tud számot 

adni, arról semmi nemű ismerettel nem rendelkezik.  

mailto:kvantal@kvantal.hu


A megvásárolt eszköz (esetleges szétszereléséről) elszállításáról a vevő köteles gondoskodni, a 

szükséges eszközök biztosítását a felszámoló nem tudja garantálni. Az elszállításra 5 nap áll a Vevő 

rendelkezésére. 

 

Budapest, 2019. június 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


