
A KVANTÁL GAZDASÁGI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

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

DÉL-BÁCSKA Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" 

(1078 Budapest, Rottenbiller utca 44.; cégjegyzékszám:01 10 049319; adószám:11825474-2-42) 

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 1/2021/DÉLBÁCSKA 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 tulajdonát képező alábbi vagyonelem értékesítése tárgyában: 

 

I. GÉPJÁRMŰ 

Jármű adatai  

Rendszám : PHP456  

Fajta : Tehergépkocsi  

Gyártmány : PEUGEOT  

Típus : Y 

Kereskedelmi név : BOXER  

Gyártási év : 2009  

Szín : FEHÉR (FEHÉR)  

A gépjármű minimálárát 75.000,- Ft+ÁFA értékben állapítom meg. Felhívom a pályázók 

figyelmét, hogy az általános forgalmi adó megfizetése az Áfatv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján 

(fordított adózás) kerül sor. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

Kapcsolattartó: Tóth Borbála, tel. szám: +36 30/528-84-66, e-mail: kvantal@kvantal.hu 

A vételi ajánlatot legkésőbb 2021. október 25. napjáig lehet tenni. 

 

Fizetés módja: Kvantál Kft. székhelyén, készpénzben az eredményhirdetéstől (nyertes pályázó e-

mailben történő tájékoztatásától) számított 5 (öt) napon belül. 

 

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 

 

mailto:kvantal@kvantal.hu


EGYÉB KÖZLEMÉNY: 

A gépjármű jelenleg szétszerelt állapotban található, működésképtelen, érvénytelen műszakival. A 

futómű hibás és a gépjármű eleje hátulja egyaránt törött. Forgalomból kivonásra került még a 

felszámolást megelőzően 2018.-ban. A pályázónak az autó javíttatásáról és elvontatásáról magának 

kell gondoskodnia saját költségén. A gépjármű Jászalsószentgyörgyön található. Az Adós és annak 

felszámolója a gépjármű vonatkozásában kellékszavatosságát teljes egészében kizárja. 

 

 


