OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI
KIA CEE’D
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ
POMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przeznaczył do sprzedaży
następujący składnik majątku ruchomego:
1. Samochód osoby marki KIA CEE’D 1.6 MR16 M/ 99.00 KW
−

nr nadwozia U5YH513AGL217169

−

rok produkcji 2015

−

Pierwsza rejestracja 19.10.2015

−

przebieg: 211281

−

kolor zewnętrzny: BIAŁY

−

komplet kół letnich i opony zimowe

−

dwa kluczyki

−

5 drzwiowy

−

Silnik - Benzyna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
−

Zamek centralny

−

ABS

−

Kolumna kierownicy z regulacja, w dwóch płaszczyznach

−

Immobiliser

−

Klimatyzacja automatyczna

−

Tempomat

−

Szyby przednie sterowane elektrycznie

−

Ogrzewanie tylnej szyby

−

Radioodtwarzacz CD

−

Instalacja Bluetooth

−

Sygnalizacja awaryjnego hamowania

−

Wspomaganie układu kierowniczego

−

Czujniki zapięcia pasów

−

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy

−

Komputer z menu w języku polskim

−

Poduszka powietrzna kierowcy

−

Poduszka powietrzna pasażera

−

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

−

Siedzenia tylne dzielone i składane

2. Samochód można oglądać w siedzibie spółki przy ul. Szarej 32-33 II piętro, 80-116
Gdańsk na terenie parkingu po wcześniejszym umówieniu się: osoba do kontaktu
Sebastian Klatt tel. 607860496; e-mail:sklatt@prfpk.pl
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3. Dokumentacja samochodu wraz z opinią rzeczoznawcy do wglądu w siedzibie spółki przy
ul. Szarej 32-33 II piętro, 80-116 Gdańsk, po wcześniejszym umówieniu się: osoba do
kontaktu Sebastian Klatt tel. 607860496; e-mail: sklatt@prfpk.pl
4. Oferty należy składać w siedzibie firmy przy ul. Szarej 32-33, 80-116 Gdańsk lub mailowo:
sklatt@prfpk.pl z dopiskiem oferta - sprzedaż samochodu marki KIA CEE’D do dnia
16.06.2022 r. do godz. 12:00. na załączonym do ogłoszenia formularzu.
5. Pojazd zostanie sprzedany oferentowi z najwyższą ceną, ale nie niższą niż cena wywoławcza ustalona na kwotę 30000 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
6. Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy PRFPK Sp. z o.o. oznaczony na fakturze
sprzedaży (PRFPK Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT zwolniony).
7. Dostawa/Odbiór przedmiotu ogłoszenia: w dniu zaksięgowaniu środków na rachunku
bankowym PRFPK Sp. z o.o.
Gdańsk, dn. 16.05.2022r.
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