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NA SPRZEDA¯
MIESZKANIE

OSIEDLE TÊCZOWE
DZIER¯ONIÓW

Syndyk masy upad³oœci
osoby fizycznej

NIERUCHOMOŒÆ LOKALOW¥

sprzeda z wolnej rêki
objêt¹ mas¹ upad³oœci

po³o¿on¹ w Dzier¿oniowie
przy ul. Osiedle Têczowe 6E,

lokal nr 7,

Cena wywo³awcza
nie ni¿sza ni¿

175.000,00 PLN
(s³ownie: sto siedemdziesi¹t piêæ

tysiêcy z³otych)

nieprowadz¹cej
dzia³alnoœci gospodarczej

dla której to nieruchomoœci S¹d
Rejonowy w Dzier¿oniowie Wydzia³ VI
Ksi¹g Wieczystych prowadzi ksiêgê

wieczyst¹ nr SW1D/00039405/3.

Warunki udzia³u w sprzeda¿y:

•
w jêzyku polskim lub w t³umaczeniu na
jêzyk polski przez przysiêg³ego t³umacza,
w trwale zaklejonych kopertach unie-
mo¿liwiaj¹cych ich otwarcie, z wyraŸnym
i czytelnym oznaczeniem oferenta, a tak-
¿e z dopiskiem: „Oferta na zakup nieru-
chomoœci przy ul. Osiedle Têczowe 6E,
lokal nr 79, sygn. akt VI GUp 70/17 of - nie
otwieraæ" nale¿y sk³adaæ w kancelarii
syndyka Anna £askawiec,ul. Azaliowa
23, 51-252 Wroc³aw - w terminie do
23.07.2018 roku do godziny 15:00.
• nast¹pi
24.07.2018 r. o godz. 10:00 w kancelarii
syndyka (dokonany wybór oferty wymaga
zatwierdzenia przez sêdziego -
komisarza). • winna byæ
zap³acona w ca³oœci najpóŸniej w dniu
zawarcia umowy sprzeda¿y, przed jej
zawarciem. • , w szcze-
gólnoœci sprawdzenia przedmiotu sprze-
da¿y i zawarcia umowy ponosi kupuj¹cy.
•

jest wp³acenie wadium w wysokoœci
35.000 z³ na rachunek bankowy masy
upad³oœci nr 32 1090 2415 0000 0001
3520 7222 w terminie do 23.07.2018 r. •

, zosta-
nie zaliczone na poczet ceny sprzeda¿y,
zaœ pozosta³ym oferentom, wadium zos-
tanie zwrócone bez odsetek i oprocento-
wania w terminie 14 dni od daty wyboru
oferty. •

ma obowi¹zek z³o¿yæ
oœwiadczenie o zapoznaniu siê z Regu-
laminem sprzeda¿y oraz ma obowi¹zek
z³o¿enia stosownych oœwiadczeñ, które
bêd¹ wymienione w regulaminie sprze-
da¿y. •

dot. przedmiotu sprzeda¿y okreœla
Regulamin sprzeda¿y dostêpny na stro-
nie internetowej
oraz w Kancelarii Syndyka - Anna
£askawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252
Wroc³aw, tel. 606 10 30 35. •

prawo odst¹pienia od
sprzeda¿y na ka¿dym etapie postêpo-
wania bez podania przyczyny.

Oferty nabycia przedmiotu sprzeda¿y

Otwarcie i rozpoznanie ofert

Cena sprzeda¿y

Wszelkie koszty

Warunkiem uczestnictwa w sprze-
da¿y

Wadium z³o¿one przez oferenta

Oferent pod rygorem nie rozpa-
trywania oferty

Szczegó³owe informacje i wy-
mogi

Syndyk
zastrzega sobie
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