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Sygn.akt KM   306/14 Poznań, 08.10.2014r.
(w koresp. podać sygn.)

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMO ŚCI

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:   

23.10.2014r.   o godz. 09:00   

pod adresem:   Wysogotowo, ul. Skórzewska 59  - parking depozytowy AUTO - CHARA   

odbędzie się pierwsza licytacja samochodu osobowego:

OPIS Wartość oszacowania Cena wywołania

BMW X6, rok prod. 2009, poj. 2979cm3 benzyna XDRIVE35I,
306 KM, PO974SW, VIN: WBAFG41059L197350, kolor biały,
ilość miejsc 4, brak aktulnego przeglądu technicznego; dow.
rejestracyjny; karta pojazdu; 2 kluczyki.

155.000,00zł 116.250,00zł

 Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, tj. 116.250,00zł. Nie podlega
podatkowi VAT. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie   15.500,00zł (10% sumy
oszacowania) -   rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy kancelarii komorniczej nr:   18 1020 4027 0000 1002
0290 3607, tytułem: rękojmia KM 306/14 w terminie umożliwiającym uznanie na rachunku bankowym do
22.10.2014r. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom
rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny,
traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą,
a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Bank Credit
Agricole Bank Polska SA wyraził zgodę na sprzedaż w/w samochodu w całości.
 Zastrzega się możliwość rejestracji przebiegu licytacji oraz prawo odwołania licytacji bez dodatkowych
obwieszczeń i podania przyczyny odwołania. Zdjęcia na: www.komornikpoznan.com.

Komornik Sądowy

Zbigniew Głowacki

POUCZENIE
Art. 305 Kodeksu karnego § 1: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w
porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2: tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub
przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną
osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.


