A KVANTÁL GAZDASÁGI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(cégjegyzékszáma: 01-09-364827; székhelye: 1115 Budapest, Keveháza utca 3.) mint a FUSION
ÉLMÉNYKÖZPONT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG "FELSZÁMOLÁS ALATT" 1126 Budapest,
Kiss János altárbornagy utca 30/b. VII.em., Cg. 01 09 295833, 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/FUSION számú
nyilvános pályázati felhívást
az Adós tulajdonát képező alábbi vagyonelemek értékesítése tárgyában:
II. INGÓSÁGOK
Az Adós kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi fitness gépek. A gépeket eredetileg
edzőteremben használták. A gépek kb. 3 éve raktárban vannak annak körülményei miatt láthatóan erősen
leamortizálódtak. Több éve nem kerültek bekapcsolásra, a por több eszközön vastagon áll.
A felszámoló az eszközök kipróbálására nem tud lehetőséget biztosítani, nem vállal felelősséget az eszközök
működőképességéért, használhatóságáért.
Az alábbi ingóságokra együttesen és külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.
Tétel megnevezése
Technogym taposógép
Technogym szobakerékpár
Technogym sífutógép
Technogym futópad (kisebb)
Tehnogym futópad (nagyobb)

Darab szám
1
1
1
2
1

Ár (Ft/darab + ÁFA)
20.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
30.000 Ft

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
A felszámoló az értékesíteni kívánt ingóságok megtekintését a Kvantál Kft. székhelyén -1115 Budapest
Keveháza u. 3 – előre egyeztetett időpontban biztosítja, az érdeklődök részére.
Kapcsolattartó: Czeilinger Magdolna, tel. szám: +36 1/445-1250, e-mail: kvantal@kvantal.hu
Fizetés módja: Kvantál Kft. székhelyén, készpénzben
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
A fitness gépek elszállításáért, valamint azok szétszereléséért Vevő vállalja a felelősséget. A szerződés aláírása
és kifizetése után az elszállításra 3 nap áll a Vevő rendelkezésére.
Budapest, 2021. november 10.

