Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego
PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I nr 1
wystawia do sprzedaży samochód osobowy marki Seat Toledo
1. Opis przedmiotu sprzedaży:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Seat TOLEDO wersja REFERENCE
nr środka trwałego: VII 1 587
rodzaj pojazdu: samochód osobowy,
producent: Seat
rok produkcji: 2007
stan licznika: 211 000 km,
pojemność / moc silnika: 1896 ccm / 77kW (105KM),
rodzaj paliwa: olej napędowy,
rodzaj nadwozia: hatchback 5 drzwiowy,
szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży stanowi Formularz Stanu Technicznego Środka
Trwałego.

2. Termin i miejsce w którym można oglądać przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie:
603 554 412, w siedzibie Spółki PHU „Lubinpex” Sp. z o.o., w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I

3. Cena sprzedaży:
11 500,00 zł brutto
(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
przy stawce podatku VAT w wysokości 23 %.
Ze względu na wartość przedmiotu aukcji Sprzedający informuje o konieczności zawarcia umowy
sprzedaży w formie pisemnej.

4. Informacje o wadium:
a)

Wadium nie jest wymagane.

5. Informacje o dodatkowe:
a)
b)
c)
d)

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie, po podpisaniu umowy sprzedaży i
zapłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
Kupujący dokonuje płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto o
nr Bank Pekao S.A. nr konta 58 1240 3464 1111 0010 5577 6227.
Odbiór oraz ewentualny załadunek na koszt Kupującego.
Przekazanie Kupującemu środka trwałego odbywa się w oparciu o sporządzony przez
Pracownika Działu Utrzymania Ruchu, Inwestycji i Administracji „Protokół zdawczo–odbiorczy
przekazania środka trwałego” zawierający informację o zakupionym środku trwałym oraz
następującą klauzulę:

„Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przekazanego środka trwałego
i nie wnosi do tego stanu żadnych zastrzeżeń.”
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Andrzej Bachmatiuk, tel. 76 746 78
03, kom. 603 554 412, e-mail: inwestycje@lubinpex.com.pl
Załączniki:
- Formularz oceny stanu technicznego
- Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych,

Formularz oceny stanu technicznego
SEAT TOLEDO 1.9TDI 5P2, wersja Reference

1. Marka, typ
2. Numer identyfikacyjny VIN

VSSZZZ5PZ8R038609

3. Numer inwentarzowy

VII 1 587
2007 r.

4. Rok produkcji

131 miesięcy

5. Czasookres użytkowania

Pojazd sprawny technicznie, z drobnymi
uszkodzeniami: drzwi boczne przednie P –
porysowane w części środkowej, drzwi
boczne tylne L i P – wgniecenie w części
przedniej (strona lewa), porysowane w
części środkowej (strona prawa), drzwi tyłu
nadwozia – porysowane w części środkowej,
6. Informacja
o
sprawności
/ błotnik tylny L i P – postępująca korozja
uszkodzeniu środka trwałego
wraz z ubytkiem powłoki lakierniczej w
części tylnej (strona lewa), porysowany w
części przedniej narożnika (strona prawa),
zderzak tylny – porysowany w części prawej,
reflektor L i P – zużycie (utlenienie) kloszy
reflektorów
wykonanych
z
tworzywa
sztucznego wynikające z wieku i przebiegu
pojazdu,
Naprawy
wymagają
jedynie
drobne
7. Czy
środek
trwały
wymaga
uszkodzenia opisane w pkt 6
niezbędnych napraw (jeżeli tak to
jakich?)
8. Data
kolejnego
technicznego

przeglądu

Badanie
techniczne
26.02.2020 r.

ważne

do

Pojazd jest w pełni sprawny,
9. Czy środek trwały wymaga wkładu
konieczności wkładu pieniężnego,
pieniężnego?
10. Czy środek trwały jest kompletny?
11. Uwagi

Tak, jest kompletny
Brak uwag

………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis osoby sporządzającej

dnia

bez

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I nr 1;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.: e-mail:
ido@lubinpex.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży samochodu osobowego
marki Seat Toledo nr rej. DLU 31SK na podstawie umowy kupna – sprzedaży samochodu z
dnia …………………….. r.;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia postępowania;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości dokonania sprzedaży;

………………………………………………………..…………….
(data i czytelny podpis Oferenta / Kupującego)

