Żywiec, dnia 24.05.2018 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu 
Agata Różycka
34-300 Żywiec ul.  3 Maja 31/-
zywiec@komornik.pl
Sygn.akt  KM 379/16 
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 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 12/06/2018  roku o godz. 8: 45 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w Wieprz przy ul.  Świerkowa 531 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


Nr
Opis licytowanej

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

1

AUDI A3
Rok produkcji: 2003
Rejestracja: SZY3RH4
Silnik: 
Nr VIN: WAUZZZ8LX3A086719
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Ważność polisy OC: 2016-08-22
Status policji: Nie
Adnotacja: Dowód rejestracyjny:  ---WSPÓŁWŁAŚCICIEL 141334039, GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, 02-672 WARSZAWA, DOMANIEWSKA 39---, ---PIERWSZA REJESTRACJA, W KRAJU 2012-08-20---
1,00
13 000,00 zł
13 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokosci 1/10 ceny oszacowania ruchomości  w kancelarii komornika w gotówce  najpóźniej na godzinę przed  terminem licytacji, lub do momentu rozpoczęcia licytacji w wyznaczonym miejscu.  Rękojmia jest niezwłocznie zwracana każdej osobie, która nie wygra licytacji.
 
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.

K  O  M  O  R  N  I  K


Agata Różycka
Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciel - Wasz znak 
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń
- Urząd Gminy w Radziechowach - Wieprzu


