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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Dariusz Filipiak
Kancelaria Komornicza w Toruniu
87-100 Toruń Ślusarska 4
tel. 56 475 44 82    Fax 56 4754585  e-mail:
dariusz.filipiak@komorniktorun.eu
www.komorniktorun.eu
  Km 964/15

Toruń, dnia  12-12-2017
Sz P
.

  -    

                                        #JM *0020000863397*/0419/
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OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  19-01-2018r. o godz. 10:00  w lokalu:
87-100 Toruń, ul. Powstańców Śląskich 15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość            Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Laptop SAMUSNG NP450R5E rok 2013 obudowa 
różowa  1 [szt.]  1 000,00  **) 750,00
2. Telewizor SHARP Aquos 47`` ok. 6-letni obudowa
czarna  1 [szt.]  800,00  **) 600,00
3. XBOX 360 + kinect    1 [szt.]  1 000,00  **) 750,00
4. Kino domowe PIONEER + Bluray obudowa czarna  1 [szt.]  1 000,00  **) 750,00
5. Aparat fotograficzny NIKON D3100    1 [szt.]  800,00  **) 600,00
6. Kamera SONY HDR-PJ200 czarna    1 [szt.]  800,00  **) 600,00
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania. 
Przystępujący do przetargu obowiazany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania.Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rejkojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak
cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabycia 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.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
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