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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Kancelaria Komornicza nr V w Żywcu
Agata Różycka mający kancelarię w Żywcu przy ul. 3 Maja 31/- na podstawie art. 867 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 25/09/2019  roku o godz. 10:45 odbędzie się w kancelarii
komornika w Żywcu przy ul. 3 Maja 31/-  druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot.  ruchomości ilość jednostkowa łączna

1 samochód osobowy Nissan micra  o nr rej.  
SZY  12014  rok prod.  2007

1,00 11 000,00 zł 11 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w kancelarii
komornika.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Kwota rękojmi może być wpłacona gotówkowo w kancelarii komornika badź przelewem na rachunek bankowy
komornika  w PKO BP SA o nr : 12 1020 1390 0000 6802 0113 7462 podajac cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. 
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od
wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystajacego z pierwszeństwa przed tą
wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do
różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelnosci, w drugim przypadku  - do części wartości wierzytelności
niepokrytej w cenie wywołania.
UWAGA! W celu uzyskania przybicia w dniu licytacji należy bezzwłocznie złożyć komornikowi 1/5
ceny nabycia ruchomości, nie mniej jednak niż 500,00 zł. Resztę kwoty należy uzupełnić do godz.
12.00 dnia następnego w Kancelarii Komornika.
Na zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani rękojmi, nie odpowiada również za
stan techniczny. 
Ruchomości zakupione na licytacji podlegają opodatkowaniu PCC.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
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Agata Różycka
Otrzymują:
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