
V ___________________, dne ____________ 

Mgr. Bohdana Nováková 

insolvenční správce dlužníka PROFISYS, a.s. 

 

Nabídka na odkup majetku z majetkové podstaty 

 

Já,  

níže podepsaný zájemce o odkup následujícího souboru majetku z majetkové podstaty nadepsaného dlužníka:  

AEG HR 5654 holící strojek 

AL-KO BC 4125 II-S Comfort benzínová motorová kosa 

ARDES STYLE 40PBR ventilátor 

CONCEPT RK-4065 skleněná rychlovarná konvice 

DELONGHI ECAM 22.110B automatické espresso 

DEWALT DCD780M2-QW akušroubovák 

DZ V-Garden lehátko MERANTI SPA 

ELICA ELITE 14 LUX GR IX/A/50 digestoř výsuvná 

ELECCI EASY 300 Full black/Granitek dřez s odkapem 

EMOS DVB-T venkovní anténa BEN-9016C 

FABER TENDER EV8 X A60 digestoř komínová 

GASTROBACK 42518 rýžovar 

GUZZANTI GZ 34 vinotéka 

HOOVER FE18ALI 011 tyčový vysavač 

KÄRCHER hubice k SE4001 

SATURN ST-FP8096 masomlýnek 

SATURN ST-WK7607 minipračka 

SAMSUNG MS 23F301TAS mikrovlnná trouba 

OSRAM H7 Night Breaker Unlimited +110% žárovky sada 2ks 

PROFESSOR ZVH271 zavařovací hrnec 

SENCOR SMW 5220 mikrovlnná trouba 

SEVERIN AT 2509 topinkovač 

SEVERIN JG 3525 jogurtovač 

SEVERIN KM 3916 výkonný multi-kráječ 

SEVERIN WK 3468 rychlovarná konvice 

SNAIGE CD290 1008 chladící vitrína 

VDI 660FF varná deska ind. mora 

BLAUPUNKT VCC301 vysavač bezsáčkový 

WHIRLPOOL AKT 8190 BA varná deska sklokeramická 6990 

WHIRLPOOL B TNF 5323 OX chladnička kombinovaná s 
mrazákem 

ZANUSSI ZFC31401WA mraznička truhlicová - open 7990 

ZANUSSI ZRA17800WA chladnička jednodveřová - open 6290 

 

  



Souhlasím s následujícími podmínkami prodeje: 

– předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, 
– úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy, 
– nejsem v úpadku, nejsem osobou dlužníku blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek 
náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ), 
– nesu veškeré poplatky spojené se stěhováním předmětu prodeje, 
–předem se výslovně vzdávám svého práva z vadného plnění ve smyslu ust. § 1916, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 
– souhlasím s výhradou práva insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout, případně výzvu k podání 
nabídek opakovat (např. v případě shody), případně pokračovat v licitaci s vážnými zájemci o odkup nadepsaného 
majetku v dalším soutěži, 
– jsem si vědom, že postup ve zpeněžení podléhá pokynům věřitelského orgánu. 
 
Činím následující celkovou nabídku na odkup shora uvedených movitých věcí částku: _____________,- Kč, přičemž 
 
kupní cena bude financována: z vlastních zdrojů/z úvěru/kombinací obou způsobů* v tomto poměru: _____/_____ . 
 
*nehodící škrtněte 
 
V případě výběru této mé nabídky jako nejvýhodnější žádám o zaslání konceptu kupní smlouvy. 
 
 
 
___________________________________________________ 
podpis 
 
___________________________________________________ 
jméno, příjmení/obchodní firma (a kdo za ni jedná) 
 
___________________________________________________ 
datum narození/IČ 
 
___________________________________________________ 
adresa trvalého bydliště/sídla 


