OGŁOSZENIE
Sprzedaży samochodu ciężarowego
RENAULT 340 Kerax
Cena samochodu 35.000,00 zł netto (43.050,00 zł brutto)
DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
Marka:
RENAULT
Model Pojazdu:
340 Kerax
Wersja:
340.26 6x4
Rok prod.:
1999
Rodzaj pojazdu:
Samochód ciężarowy
Nr. Indentyfikacyjny ( VIN)
VF633DXC0G0000500
Data pierwszej rejestracji
2000/03/01
Data ważności badania technicznego:
2017/02/26
Wskazania drogomierza:
277625 km
Okres eksploatacji pojazdu ( 00/03/01-18/06/07)
219 mies.
Dop. Masa całk./Ładowność
24000 kg /9500 kg
Rodzaj zabudowy
hakowiec
Rodzaj kabiny
krótka
Liczba osi / Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów
3 / 6x4 / manualna
Rozstaw osi przedni / tylny
3500 mm/1375 mm
Rodzaj silnika
z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika
9839 ccm / 249k W (339KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów
6 / rzędowy
Norma spalin
E2
Pozostałe informacje:
W wyniku oględzin stwierdzono widoczne ślady naprawy, spawania:
 podłużnic ramy w miejscu mocowania poprzeczki,
 wysięgnika w miejscu współpracy z siłownikiem hydraulicznym,
 wysięgnika w części dolnej w miejscu mocowania przegubowego z ramą.
Samochód można obejrzeć na Instalacji Odpadów Komunalnych w Giedlarowej po wcześniejszym
telefonicznym ustalaniu terminu.
Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Mędrek, tel.: 17 242 60 94 wew. 47
Oferty w formie pisemnej należy składać:
1. Na adres:
Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
2. Do dnia:
10.09.2018 r. do godziny 10:00
3. Oferta winna zostać złożona:
a. na załączonym formularzu lub zawierać wskazane informacje zawarte formularzu.
b. w zamkniętej kopercie, koniecznie z dopiskiem:
„OFERTA REANAULT – NIE OTWIERAĆ PRZED 10.09.2018 godz. 10:20”

Oferta
Na zakup samochodu ciężarowego
RENAULT 340 Kerax
Dane kupującego:
Imię Nazwisko/ nazwa firmy ……………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………………..
Tel. kontaktowy ………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia sprzedaży samochodu ciężarowego marki RENAULT 340
Kreax oferuję zakup pojazdu za cenę brutto:
………………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………).

OŚWIADCZAM, że zapoznałem/liśmy się z przedmiotem sprzedaży i jest znany stan
techniczny pojazdu.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874 , 37-300 Leżajsk, nr tel. 017 242 00 78, adres email: sm-park@smpark.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email: inspektordanych@sm-park.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b) ww.
Rozporządzenia w celach związanych z realizacją umowy.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz czas niezbędny do
dochodzenia roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora
dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy.

……………………………………………..
Podpis kupującego

