Zał. Nr 2
OPIS OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY POJAZDÓW
1. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 3810C (nr VIN:
VF3CCHMZ0DT055985) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00056
29.05.2013 r.
126 712 km
80 miesięcy
srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
14 800 zł (cena zawiera podatek VAT)

2. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny ZK 5101A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT029354) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr :
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00048
23.03.2015 r.
67 200 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
18 200 zł (cena zawiera podatek VAT)

3. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5102A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT029353) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr :
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00049
23.03.2015 r.
76 745 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 700 zł (cena zawiera podatek VAT)

4. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5103A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT033525) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B






Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:

NN00050
23.03.2015 r.
77 971 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym







Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 900 zł (cena zawiera podatek VAT)

5. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5104A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT033522) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00051
23.03.2015 r.
77 513 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 800 zł (cena zawiera podatek VAT)

6. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5106A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT029352) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00052
23.03.2015 r.
77 566 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 800 zł (cena zawiera podatek VAT)

7. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5107A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT033524) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00053
23.03.2015 r.
80 157 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 700 zł (cena zawiera podatek VAT)

8. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5108A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT033523) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B



Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:

NN00054
23.03.2015 r.










stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

79 589 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 800 zł (cena zawiera podatek VAT)

9. Samochód marki PEUGOT 208 Active – numer rejestracyjny
ZK 5109A (nr VIN:
VF3CCHMZ6FT033521) przystosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy kat. B











Nr wyceny technicznej Nr:
Data pierwszej rejestracji:
stan licznika w dniu wyceny:
Okres eksploatacji pojazdu:
Kolor powłoki lakierowej:
Rodzaj nadwozia:
Pojemność / Moc silnika:
Rodzaj skrzyni biegów:
Rodzaj napędu:
Cena wywoławcza:

NN00055
23.03.2015 r.
86 519 km
58 miesięcy
bordowy 2 -warstwowy z efektem metalicznym
hatchback 5 drzwiowy
1199 cm / 60 kW (82KM)
manualna
przedni
17 700 zł (cena zawiera podatek VAT)

