
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam 

 

Họ tên tổ chức, cá nhân đăng ký:  ..............................................................................................  

Số ĐKKD/CMND/CCCD:  ........................................................................................................  

Ngày cấp: .................................... Nơi cấp:  ................................................................................  

Địa chỉ:  ......................................................................................................................................  

Điện thoại: .................................. Email:  ...................................................................................  

Người đại diện (đối với tổ chức hoặc ủy quyền):  .....................................................................  

Địa chỉ:  ......................................................................................................................................  

Điện thoại: .................................. Email:  ...................................................................................    

Sau khi xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đọc kỹ và đồng ý các nội dung của Quy chế 

cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành, tôi đồng ý tham gia 

đấu giá mua tài sản sau:  

01 xe ô tô con, nhãn hiệu ROLLS-ROYCE, màu đỏ, số máy 41183N73B68A, số 

khung 1L04FUX74362, số loại PHANTOM, biển số 30E-133.88 theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 464036 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cấp 

ngày 13/6/2018 đứng tên Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS. 

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 28.025.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, 

không trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn). Giá chưa bao gồm phí công chứng Hợp đồng 

mua bán tài sản bán đấu giá, thuế TNCN (nếu có), thuế TNDN, VAT (nếu có). 

Tôi cam kết: 

1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đấu giá và nộp các khoản tiền liên quan đến việc mua 

tài sản: 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).  

Tiền đặt trước: 5.605.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu đồng) 

   Hiểu r  và tuân thủ nội quy, quy chế, các quy định liên quan đến cuộc đấu giá  Tuân 

thủ sự điều hành của Đấu giá viên trong cuộc đấu giá. 

    iết r  về t nh trạng của tài sản đấu giá  

4. Thực hiện các nghĩa vụ về thanh toán, thuế, giao nhận tài sản theo quy định.  

5. Tuân thủ các quy định của Luật Đấu giá tài sản.  

6. Trường hợp tôi là người không trúng đấu giá hoặc tài sản đấu giá trên ngưng đấu 

giá do có văn bản của người có tài sản đấu giá hoặc không thuộc các trường hợp không 

được nhận lại tiền đặt trước th  kính đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam chuyển 

trả số tiền đặt trước hoặc tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có) nêu trên cho tôi bằng 

hình thức chuyển khoản, thông tin như sau: 

- Chủ Tài khoản:………………………………………………………………………  



- Số tài khoản…………………………………………………………………………  

- Mở tại Ngân hàng (Chi nhánh hoặc PGD)………………………………………… . 

………………………………………………………………………………………    

Tiền đặt trước của khách hàng trong trường hợp này, Công ty sẽ trả lại theo quy định 

của pháp luật. Tôi cam đoan: 

Tất cả những thông tin cung cấp trên là chính xác. Nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm  Trong trường hợp phát sinh các chi phí khi chuyển trả lại tiền thì tôi sẽ 

chịu các chi phí phát sinh đó. 

 ……………………, ngày......tháng......năm 2022 

Tổ chức/Cá nhân đăng ký 

 

  

    


