
Pályázati Hirdetmény  

A(z) CASH & LIMES Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár 

András utca 9.,), mint a(z) INDISÓ Sóklinika Kft. „f.a” (1027 Budapest II. ker.,  

Kacsa utca 15-23.., Cg: 01-09-876380) Fővárosi Törvényszék a 8.Fpk.10668/2019/9. sz. 

végzése által kijelölt felszámolója  

n y i l v á n o s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s  

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait: 

A pályázat adatai:  

A pályázatok a felszámoló titkarsag@cashandlimes.hu email címén nyújthatók be. 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:  

2020. február 15. 10 óra 00 perc  

A pályázatok benyújtásának határideje:  

2020. március 3. 11 óra 00 perc  

A pályázatban szereplő szellemi termékeit:  

1. tétel 

• www.soklinikak.hu 

• www.soklinika.hu 

• www.soklinika.eu 

• www.indiso.hu 

• www.indiso.eu 

domain nevek.  

A domain-ek egyben vásárolhatók meg. 

Becsérték: 50.000.-Ft 

Minimálár  50.000.-Ft, mely a becsérték 100%-a 

2. tétel 

indiso Sóklinika (színes ábrás) védjegyet (bejelentés napja 2015. május 22., 

azonosító M1501386). 

Becsérték: 90.000.-Ft 

Minimálár  90.000.-Ft, mely a becsérték 100%-a 

mailto:titkarsag@cashandlimes.hu


3. tétel 

INDISO ISAG berendezés gyártására, magas diszperzitású, alacsony 

nedvességtartalmú aerosol előállítására berendezés használatára megnevezésű 

használati mintát 

Becsérték: 90.000.-Ft 

Minimálár  90.000.-Ft, mely a becsérték 100%-a 

A termékekkel kapcsolatos további információk kérhetők a felszámolónál. 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás 

módja: A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek 

nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár 

vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között 

nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás 

megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A§(4) 

bekezdés). Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes 

ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön 

értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni. A felszámoló a kis értékű 

értékesítés kapcsán honlapján hirdeti a vagyonelemeket.  

Vételár megfizetésének módja, határideje: vételár átutalással történő megfizetésének 

vállalása a szerződéskötést követő 5 napon belül 

Részletfizetési lehetőség: nincs 

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az 

eredményhirdetést követő 15 napon belül kerül sor.  

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan a teljes 

vételár kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül birtokba vehető 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:  

- a pályázó főbb adatainak bemutatása,  

- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű 

meghatározása,  

- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, 

 - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 5 

napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség,  

- jogi személy esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat.  

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. 
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