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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz z-ca Jakub Kiljan podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie
ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

1

SAMOCHÓD OSOBOWY SKODA FABIA udział 1/2

1 [szt.]

Wartość szacunkowa
Cena wywołania
udziału/pojazdu (w PLN) udziału (w PLN)
3 000,00/6 000,00
1 500,00

.nr rej. BLM17301, VIN TMBHC26Y423570281, r. prod. 2002
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Pojazd można oglądać w dzień licytacji w godz. 8.00-8.30, pod adresem: ul. Krótka 4, Drogoszewo, 18-413
Miastkowo. Pojazd jest władaniu współwłaściciela, ew. sprzedaż licytacyjna pozostaje bez wpływu na władanie
pojazdem, w szczególnosci ew. nabywca udziału nie może skutecznie żądać od współwłaściciela wydania pojazdu
na podstawie okoliczności nabycia udziału na licytacji.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 wartości szacunkowej, tj. 300,00.
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dni poprzedzającym przetarg, gotówką w kancelarii lub na konto: 55 10201185 0000
4102 0019 1585 (UWAGA! Liczy się data uznania rachunku komornika a nie data przelewu!). Pełnomocnictwo do udziału w
przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo
udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od
czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym. UWAGA: Licytacja może się nie odbyć
bez podania przyczyny. ZMIANIE MOŻE ULEC MIEJSCE LICYTACJI - NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE PRZED TERMINEM LICYTACJI.
Pouczenie o art. 871 KPC: Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy
jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie
mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
UWAGA! Cenę nabycia lub jej część (art. 871 kpc), płacone niezwłocznie po udzieleniu przybicia, uiszcza się wyłącznie
w gotówce! Tylko ew. pozostałą do zapłaty część ceny można uiścić na konto komornika, przy czym dla ważności nabycia,
zgodnie z treścią art. 871 KPC, przelana kwota musi wpłynąć na konto komornika do godz. 12.00 dnia następnego po licytacji
(tj. rachunek komornika musi zostać uznany tą kwotą). Nie liczy się data realizacji przelewu tj. data obciążenia rachunku
zleceniodawcy!
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