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 اری مزایده شرایط برگز

 واحد اداری واقع در خیابان احمدیان  فروش 

 

، دارای پالک ثبتی شرکت کارگزاری بانک آیندهدانگ بنام  به صورت شش  واحد اداری  یک  در نظر دارد    شرکت کارگزاری بانک آینده

تحت های  ملکاز    متر  206به متراژ    طبقه دوم،   ، 6پالک    ، خیابان احمدیانخیابان احمدقصیر،    ، تهرانشهر    5935  و فرعی  6933اصلی  
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www.babc.ir   و یا دریافت حضوری از آدرس دفتر شرکت واقع در خیابان ولنجک 
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 شرکت کارگزاری بانک آینده گر به نفع  ابالغ برنده کان لم یکن تلقی و ودیعه مزایدهلذا    ،مزایده بوده  به منزله انصراف از  اقدام ننماید، 

به تشخیص خود و بدون   شرکت گر مذکور حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و این  این صورت مزایده  در  ضبط خواهد گردید.

 مجاز به اعالم برنده نفرات بعدی خواهد بود. ، اقدام قضایی 

http://www.babc.ir/
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امضاء ا  گواهی امضاء محضری ببرای اشخاص حقیقی ارائه مدارک شناسایی و    )اشخاص حقوقی( برسد.  امضاء مجاز تعهدآور  مهر و

 باشد. مدارک مزایده الزامی می تمامی اسناد و



مراجعه و یا   www.babc.irشرایط مزایده به نشانی تارنمای  و مدارک  کسب اطالعات و دریافت فرم  جهت  توانند  یم   انی متقاض  - 25

  به آدرس ذیل و یا به شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.  مدیریت امکانات و پشتیبانیبه  

 باشد.می 46353-19857  :پستی  کد  54پالک   –باالتر از کوچه بیستم    –خیابان ولنجک    –تهران    واقع درمحل برگزاری مزایده  

و  مزایده  موضوع  درخصوص  ابهام  یا  سوال  هرگونه  داشتن  و  درصورت  هماهنگی  جهت  شماره   همچنین  با  ثابت:    بازدید   تلفن 

 . حاصل نماییدماس  ت 09123029131تلفن همراه:    و    02142764222
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