
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  N  A      

(V/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá) 

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam 

Cá nhân/tổ chức tên là: ………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/ĐKKD số:  ................. …………….. do .............. ……………………… 

cấp ngày: ……………………………………………………………………………… 

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

Điện thoại: ………………………………………………………………………........ 

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

CMND/CCCD số:  ............................. …………….. do .............. ……………………… 

cấp ngày: ……………………………………………………………………………… 

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản là:  

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). 

Sau khi tham khảo hồ sơ đấu giá, nghiên cứu Thông báo và Quy chế đấu giá, Tôi/ 

Chúng tôi tự nguyện đăng ký đấu giá tài sản trên do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông 

Nam đang tổ chức. Đồng thời, tôi/Chúng tôi xin xác nhận và cam kết nội dung sau: 

 Đã trực tiếp đi xem tài sản vào ngày …. /…. /…., thông tin tài sản đấu giá đầy 

đủ đúng theo thông báo đấu giá tài sản của Quý Đơn vị đấu giá đã ban hành. 

Không xem tài sản đấu giá vào thời gian mà Công ty đã thông báo nhưng đồng ý 

tham gia đấu giá tài sản và đã hiểu rõ tình trạng thực tế, tình trạng pháp lý, nguồn gốc 

của tài sản. 

Bằng văn bản này, Tôi/Chúng tôi chấp nhận tham gia đấu giá theo hình thức đấu 

giá mà Công ty lựa chọn cho cuộc đấu giá. Đồng thời, đã hiểu rõ tình trạng thực tế, 

tình trạng pháp lý, nguồn gốc tài sản mà đang đưa ra đấu giá cũng như hiểu rõ quyền 

lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá. 



Cam đoan không có bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào đối với Ngân hàng TMCP 

Phương Đông –Chi nhánh Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam về tính 

pháp lý, tình trạng tài sản đối với tài sản đấu giá nêu trên./. 

 

     

 ………………., ngày…… tháng … năm 2022 

Người đăng ký đấu giá 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 


