11. januar 2017

Chuck & Cherry ApS under konkurs
v/Gammeljord Advokater
(3 Frozen yogurtmaskiner, Espressomask vurd.265.800)

Eftersyn:
11. januar 2017 fra kl. 13.30 til kl. 14.00
Sandager 3-5, Brøndby.

Budfrist:
12. januar 2017 kl. 15.00

Se mere på www.konkurser.dk
Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne
Se varegruppeinddelingerne - byd på aktiverne

Konkurser.dk - Vilkår
Markedsføring og målrettet salg

Konkursboets navn og CVR
nr. / Sælgers navn

Chuck & Cherry ApS under konkurs v/Gammeljord Advokater
(cvr-nr. 35820787)

Kontaktperson:
Adresse:
Tlf.:
E-mail:

Advokat Thomas Hansen
Strandvejen 60, 2900 Hellerup
39 29 11 00
info@konkurser.dk

Eftersyn:

11. januar 2017 fra kl. 13.30 til kl. 14.00
Sandager 3-5, Brøndby.
Ønskes besigtigelse, skal dette ske ved eftersynet, og inden der
afgives bud. Bud kan dog afgives, uden at besigtigelse har fundet
sted. Budgiver erklærer ved afgivelse af bindende bud, at han
fraskriver sig retten til at forlange besigtigelse af aktivet, eller at
besigtigelse har fundet sted.

Budfrist:

Budfristen udløber den 12. januar 2017 kl. 15.00
Ethvert bud er endeligt og bindende uden forbehold af nogen art.

Konkursboets/Sælgers
acceptfrist:

Senest 4 uger efter budsfristens udløb. Kurator/Sælger
forbeholder sig retten til at afvise alle bud.

Eventuel registrering og
vurdering foretaget af:
Særlig information til køber:

Byd direkte på nettet ved at benytte vores budside. Log ind på
www.konkurser.dk med din email og dit password og tryk på den
aktivgruppe, du er interesseret i. Se budvejledningen i menubjælken øverst for information. Herfra vil du også kunne følge med
i budgivningen og til enhver tid se, om du er højstbydende. Er der
mere end én varegruppe, kan der ikke bydes på boet samlet. Bud
kan kun afgives online fra budsiden på www.konkurser.dk. Bud
som sendes på mail, fax, brev eller på anden vis vil være ugyldige.
Dit bud er bindende, uanset om du bliver højstbydende eller bliver
overbudt af andre. Kurator/Sælger er således berettiget til at
acceptere et hvilket som helst bud blandt samtlige afgivne bud. I
øvrigt gælder aftalelovens almindelige bestemmelser.

Krav om oplysninger ved
budafgivelse:

CVR-nr., fornavn, efternavn, adresse, tlf.nr. Køber er
erhvervsdrivende, og de aktiver han byder på er til brug i hans
virksomhed.

Foto og beskrivelse:

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem beskrivelse og foto af
et aktiv, er det beskrivelsen, der er gældende for købet.

Mindste overbud:

Fremgår på budsiden.

Salg af aktiver:

Aktiverne sælges i 7 varegruppe(r).

Såfremt der er tale om
aktiver, der skal afhentes og
deraf følgende oprydning:

Aktiverne afhentes for købers regning, når købesummen er betalt.
Aktiverne skal afhentes efter nærmere aftale. I forbindelse med
afhentning er det købers pligt at rydde det pågældende lokale,
hvor de købte aktiver befinder sig, samt rydde evt. ikkeregistrerede aktiver samt affald. Køber skal selv medbringe
værktøj, sorte sække samt kost til fejning. Det er købers
forpligtelse at sørge for transporten fra den nuværende placering
og til købers adresse, hvilket skal ske senest 8 dage efter
boets/sælgers accept. Aktiver, der ikke er afhentet inden
førnævnte frist, vil uden yderligere varsel blive pakket og
transporteret til et lager for købers regning. Udlevering kan
derefter kun ske mod betaling af påløbne transport- og
lageromkostninger.
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Konkurser.dk - Vilkår
Markedsføring og målrettet salg

Fortrydelsesret:

Ingen fortrydelsesret. Salg sker kun til erhvervsdrivende. Se
budside for vilkår.

Moms:

Buddet tillægges moms.

Dokumenthonorar:

Buddet tillægges dokumenthonorar på 10% + moms.

Ansvarsfraskrivelse:

Køber er bekendt med, at sælger er et konkursbo. Aktiverne
sælges derfor uden ansvar for mangler af enhver art, såvel retlige
som faktiske, dog bortset fra adkomstmangler. Ved ophævelsen
kan køber således alene kræve forholdsmæssig tilbagebetaling af
erlagt købesum mod tilbagelevering af det købte, som vanhjemlen
vedrører.
I tilfælde af adkomstmangel kan køber ikke kræve erstatning, men
er alene berettiget til at hæve købet, for så vidt angår den eller de
effekter, som vanhjemmelen vedrører. Aktiverne overtages
således i den stand, hvori de er og forefindes, og Sælger afgiver
ingen indeståelser, garantier eller lignende, ligesom det
almindelige mangelsansvar er fraveget. Køber erklærer sig
indforstået med ikke herudover at kunne gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende vedrørende købet, herunder
retten til at hæve handlen, kræve afslag i prisen eller erstatning.
Køber erklærer, at han i sin prisfastsættelse har taget højde for
nærværende ansvarsfraskrivelse.
Sælger har inden købets afslutning opfordret køber til at
undersøge effekterne. Køber har således inden købet haft
lejlighed til at besigtige de købte effekter.
Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at effekterne tilhører
tredjemand, eller at tredjemand har rettigheder over effekterne
(for eksempel ved pant, udlæg eller lignende), forbeholder
konkursboet sig ret til at tilbagekøbe de pågældende aktiver til
samme pris, som de nu er solgt, og uden at boet, skifteretten eller
kurator kan ifalde erstatningsansvar.
Tilsvarende har konkursboet ret til helt eller delvist at tilbagekøbe
de solgte effekter, hvis tredjemand hindrer boet i at foretage
levering af det solgte.

Regler for køb af
domænenavne:
Særlige vilkår:

Køber af domænenavne erklærer herved at være bekendt med
reglerne herom, skitseret i vedhæftede dokument.
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Driftsmidler
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Varegruppe 1: Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr. 55.000
Beskrivelse
Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr. 55.000 Mærke: Taylor Crown Model: C723-58 Part
nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl. understel på hjul

Nr. 1

1 stk. Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering
kr. 55.000 Mærke: Taylor Crown Model: C723-58
Part nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl.
understel på hjul

Vurdering: kr. 55.000,00

Samlet vurdering: kr. 55.000,00

Driftsmidler
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Varegruppe 2: Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr. 55.000
Beskrivelse
Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr. 55.000. Mærke: Taylor Crown Model: C723-58 Part
nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl. understel på hjul

Nr. 1

1 stk. Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering
kr. 55.000. Mærke: Taylor Crown Model: C723-58
Part nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl.
understel på hjul

Vurdering: kr. 55.000,00

Samlet vurdering: kr. 55.000,00

Driftsmidler

Varegruppe 3: Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr.
55.000.
Beskrivelse
Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering kr. 55.000. Mærke: Taylor Crown Model: C723-58 Part
nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl. understel på hjul

Nr. 1

1 stk. Taylor Crown Frozen yogurt maskine, vurdering
kr. 55.000. Mærke: Taylor Crown Model: C723-58
Part nr.: C72358RWBE Serienr.: M4046680 Incl.
understel på hjul

Vurdering: kr. 55.000,00

Samlet vurdering: kr. 55.000,00
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Driftsmidler

Varegruppe 4: Magister Espressomaskine og Kaffekværn, vurd. kr.
21.000
Beskrivelse
Magister Espressomaskine og Kaffekværn, vurd. kr. 21.000. Mærke: Magister Model: ES 70 Stilo
Serienr.: 14 15 01 337

Nr. 1

1 stk. Espressomaskine Mærke: Magister Model: ES 70
Stilo Serienr.: 14 15 01 337

Vurdering: kr. 15.000,00
Nr. 1

Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Samlet vurdering: kr. 21.000,00
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Varelager

Varegruppe 5: Frozenyogurt/softice emballage, stort parti
Beskrivelse
Div. Emballage: Kopper (8 oz) ansl. 40.500 stk. Kopper (20 oz) ansl. 30.000 stk. Incl. Tihørende låg Alle
kopper er præget med "Chunk & Cherry" logo m.m.

Nr. 1

1 stk. Div. Emballage: Kopper (8 oz) ansl. 40.500 stk.
Kopper (20 oz) ansl. 30.000 stk. Incl. Tihørende
låg Alle kopper er præget med "Chunk & Cherry"
logo m.m.

Vurdering: kr. 55.000,00
Nr. 1

Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Nr. 1

Ekstra billede af aktiv nr. 1.

Samlet vurdering: kr. 55.000,00
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IT og Tele

Varegruppe 6: Dankort, terminal, kassesystem, fladskærm m.m.
Beskrivelse
Se salgs opstillingen for detaljer

Nr. 1

1 stk. POS system bestående af: Kassemodul Mærke:
Sam4s Model: SPS-340 Serienr.:
RN94B5AJ300006 Bonprinter Mærke: Epson
Model: M267A Serienr.: TC8F012022
Pengeskuffe

Vurdering: kr. 6.000,00
Nr. 2

1 stk. Vægt Mærke: CAS Model: PD-II Kapacitet: Max
6kg, Min 40g (e=d=2g) Serienrn.: 130951813

Vurdering: kr. 2.000,00
Nr. 3

1 stk. Kortterminal Mærke: Yomani Model: TT010
Serienr.: BAT066

Vurdering: kr. 4.000,00
Nr. 4

1 stk. Shuttle PC

Vurdering: kr. 600,00

Fortsættes næste side
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IT og Tele
Varegruppe 6 fortsat
Nr. 5

1 stk. Fladskærms monitor Mærke:Philips Model:
230C1HSB/00 Serienr.: FU3A0917000349

Vurdering: kr. 200,00
Nr. 6

1 stk. Arbejdsstation bestående af: Stationær PC
Mærke: Asus Model: Essentio CG8350 Serienr.:
15G10D665450DP Processortype: Intel core i7
Operativsystem: Windows 7 Monitor Mærke:
Samsung Model: SyncMaster S23B550 Mus,
tastatur og webcam

Vurdering: kr. 2.500,00

Samlet vurdering: kr. 15.300,00
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Inventar

Varegruppe 7: 2 frysere, 1 SILVERSTAR dobb.køleskab/frys, 4 lænestole,
2 borde, 1 sofa, 1 bord mm.
Beskrivelse
Varegruppen består af: 1 x SILVERSTAR â€“ dobbelt køleskab/frys. Stand og kapacitet ukendt. 2 x
Marshall Hanwell musikafspiller, den ene beskadiget 1 x stålvask + 1 x stål bord div. Caféinventar plasticopbevaringsbokse, lamper, skamler, borde, is-dekoration mv. Ovenstående er ikke afbilledet.
Fryser Mærke: Silverstar Model: BN7 Produktkode: MBN700A02N Serienr.: 409750BN7 Kølemiddel:
R134A (390g) Kapacitet: 700 L Årgang: 2014 Fryser Mærke: Tecnodom Model: AF07EKOMTN Serienr.:
201439323N Kølemiddel: R 507 (340g) Årgang: 2014 4 Lænestole, 2 borde ( træstub ), 1 sofa, 1 bord,
1 bænk, 4 skamler.

Nr. 1

1 stk. Fryser Mærke: Silverstar Model: BN7
Produktkode: MBN700A02N Serienr.: 409750BN7
Kølemiddel: R134A (390g) Kapacitet: 700 L
Årgang: 2014

Vurdering: kr. 4.500,00
Nr. 2

1 stk. Fryser Mærke: Tecnodom Model: AF07EKOMTN
Serienr.: 201439323N Kølemiddel: R 507 (340g)
Årgang: 2014

Vurdering: kr. 4.000,00
Nr. 3

4 stk. Lænestole, 2 borde ( træstub ), 1 sofa, 1 bord, 1
bænk, 4 skamler

Vurdering: kr. 1.000,00
Nr. 3

Ekstra billede af aktiv nr. 3.

Samlet vurdering: kr. 9.500,00

