SATIŞ MAHALLİ : KDZ. EREĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (Satış Servisi)

ARACIN
CİNSİ

OTOMOBİL

ARACIN
BULUNDUĞU PLAKASI
YER

GÜLÜÇ
MERKEZ
MAH. SAZLIK
CAD. NO:17/8
KDZ.EREĞLİ

MOTOR NO:

1.İHALE
MARKA
MODEL

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Aracın lastıkleri ekonomik ömrünü
tamamlamış,aynaları
kırık,silecekleri
FIAT MARKA,
TEMPRA 2.0 İ.E paslı,kaportasında muhtelif çürükler mevcut,
67TA213
TİPİ,
koltukları yıpranmış,yan çıtalar eksik, sağ yan
1993 MODEL
sinyal lambası yok. Motor ve şase numaraları
tespit edilemedi. (Not:İlandaki motor ve şase
numaraları kayıtlardaki numaralardır.)

159A60461472619

ŞASE NO:

MUAMMEN
BEDEL (TL)

KDV
(%)

5.000,-

1

2. İHALE

TARİHİ

SAATİ

TARİHİ

SAATİ

03.04.2019

14:30
- 15:00
ARASI

10.04.2019

14:30
- 15:00
ARASI

ARACIN
RESMİ

SATIŞ
ŞEKLİ

Açık
Artırma

NM415900006035627

SATIŞ MAHALLİ : KDZ. EREĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (Satış Servisi)
BİRİNCİ İHALE TARİH VE SAATİ: 03/04/2019 - 14: 30 – 15: 00 ARASI

Birinci Satışta Hacizli malın rayiç değerinin %75' inin üzerinde bir değer verilmemesi veya hiç alıcı çıkmaması halinde satış yapılmayacaktır.
İKİNCİ İHALE TARİH VE SAATİ : 10/04/2019 - 14: 30 – 15: 00 ARASI

İkinci ihalede (6183 Madde 87) en fazla teklif verene, satış ekibimiz tarafından uygun görüldüğü takdirde (6183 Madde 62/6) satışı yapılacaktır.İkinci ihalede alıcı çıkmaması veya verilen
teklif satış ekibimiz tarafından uygun görülmemesi halinde birinci satıştan 15 gün sonra başlamak üzere pazarlık usulü ile satılacaktır.
PAZARLIK USULÜ SATIŞ:

İkinci ihalede alıcı çıkmaması veya verilen teklif satış ekibimiz tarafından uygun görülmemesi halinde, birinci ihale tarihinden 15 gün sonra başlayarak 6 (Altı) ay içerisinde pazarlık usulü ile
satış yapılacaktır. İlk pazarlık usulü teklif formu verilebilme tarihinden itibaren ilk 7 gün beklenip satış ekibi tarafından verilen teklifler değerlendirilip takip eden ilk iş günü ilgili mükelleflere
bilgi verilecektir.
SATIŞ ŞARTLARI

1-Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır.Satış peşin para iledir.
2-Alıcı satış gününden önce her hangi bir günde Menkul Malı Satış Servis Şefliğinden nerede göreceğini öğrenebilir.
3-Gidip bizzat yerinde görebilir.
4-Alıcının Menkul Malı bizzat yerinde görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından Satış Tutanağına imza
itirazlar reddedilir.
5-KDV.,tellaliye,diğer masraflar, aracın fenni muayenesinden doğacak cezalar, çekici ücreti alıcıya aittir. (KDV. Satış
6-Alıcıların Nüfus Cüzdanı ya da T.C.Kimlik Kartı fotokopisi ile müracatları gerekmektedir.

atıldıktan sonra hiçbir itiraz kabul edilemez. Bu konuda yapılan
tarihinde geçerli olan oran üzerinden hesaplanacaktır.)

7-Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
8-Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale
bedeli ve diğer zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terkolunur.
9-İş bu ilan Tescil kaydında hakkı bulunup da adresi bulunmayan ilgililer ile tescil kaydında ad ve adresleri geçip de

tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

