T äitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.10.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike
2 alusel.
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
sõiduki võti koos puldiga ja reg tunnistus olemas, sõiduki odomeetri näit 317345,
sõiduk pealt tolmune , sõiduki juhipoolsel esi poritiival esitule juures rooste auk,
juhiukse akna alumine iluliist veidi lahti, juhipoolse tagumise ukse juurest rattakoopa
ä ä r värvikahjustus (roostetäpid), juhipoolse taga stange äär tule juurest teibiga
parandatud, all väike tuleklaas stangel katki, tagumistel suunatuledel klaasil mõrad, ,
tagumise aknaklaasi kojamehe metallosa roostetanud, sõiduki kõrvalistuja poolne
tagumine rehv tühi, kõrvalistuja poolsel alumisel iluliistul täkked, kapoti peal
värvikahjustused, sõiduki esi registreerimis number lahti ja teibitud, sõiduk sest must
ja nahkistmed kulunud. Ilmselt sõidukil nüüdseks aku tühi.
Sõiduk asub Tartus Politsei parklas.
Alghind: 1 000 euro(t).
Omanik: Rauno Libbe (isikukood 38107050320)
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas
teates
nimetatud
vara
lehel,
mille
püsilink
on:
https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49149 .
Enampakkumisele
registreerimine
lõpeb 20.10.2019 kell 10:00.

algab 09.10.2019

kell 1 8 : 1 0 ja

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle
vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda.
Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 10:00. Pikeneva
lõpu intervall on 5 minut(it).
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).
Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud
tingimustele.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise
lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind
ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele
järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest
müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi
kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid
õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne
tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
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Kohtutäitur Risto Sepp
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