
Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat
berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

PEMBUKAAN PENAWARAN : Rabu, 12 April 2017, Pk. 13.30 WIB s/d Selesai

TEMPAT : KPKNL Serpong, Jl. Bhayangkara, Ruko Crystal Lane No.55 Alam Sutera, Kota Tang-Sel

KPKNL
Serpong

021-8313728, 082122227068

Dilelang

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1.   Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang 

Internet (ALI) yang diakses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
2.    Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun 

pada  dengan merekam serta mengunggah asli KTP, NPWP (ekstensi file *jpg, *png) dan https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id
nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
Calon peserta yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: KTP dari direksi, akta pendirian 
perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

3.    Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus efektif diterima oleh 
KPKNL Serpong selambat-lambatnya 1 (satu) hari, Hari Selasa, Tanggal 11 April 2017, Pukul 23.59 WIB sebelum pelaksanaan 
lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account  (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan 
secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data 
identitas dinyatakan valid.

4.     Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing 
– masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.

5.     Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing – masing peserta.
6.     Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan 

wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
7.    Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Calon peserta lelang diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek 

lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun 
kepada PT. Bank Central Asia Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Serpong.

Perumahan Lereng Indah, Jl. Dempo Blok D No.47
Kel. Pondok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
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