
OGŁOSZENIE  

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Renault  Kangoo, wersja III, typ Minivan  

z 2015 roku. Cztery lata bezawaryjnie służył naszej instytucji kultury i nadal prezentuje się 

doskonale. Silnik pracuje wzorowo, karoseria bez śladu rdzy, bez wgnieceń i zadrapań. 

Wnętrze samochodu czyste, jak nowe, bez najmniejszych uszkodzeń,  przetarć.  

Zawieszenie bez luzów i  żadnych niepokojących odgłosów czy stuków, auto serwisowane  

w stacji ASO Renault, w Siedlcach. Stan pojazdu bardzo dobry. Silnik wysokoprężny, prostej 

konstrukcji, bezawaryjny i ekonomiczny (5,8l w trasie). Przebieg samochodu jest autentyczny 

i udokumentowany, możliwy do potwierdzenia w ASO i dokumentach instytucji. Samochód 

posiada ważne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie do czerwca 2019. Obecnie 

założone są opony zimowe. Auto bezproblemowe, nie wymagające wkładu finansowego do 

dalszej eksploatacji. 

Wystawiony do sprzedaży samochód osobowy o nr  VIN  -  VF1KW28B552332229  

przebieg  62 300 km; pojemność skokowa silnika  1. 461 cm3; rodzaj paliwa – Diesel;   

moc -  90 KM;  skrzynia biegów -  manualna; napęd na przednie koła.   Liczba drzwi  - 5,  

liczba miejsc  - 5, kolor grafitowy metalik, kraj pochodzenia  - salon Polska,  

pierwsza rejestracja:  czerwiec 2015r. 

Wyposażenie:   

ABS,  elektryczne szyby przednie, poduszka powietrzna kierowcy, pasażera, tapicerka 

welurowa, radio fabryczne, CD, immobilizer, klimatyzacja manualna, wielofunkcyjna 

kierownica, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, światła przeciwmgielne, hak 

holowniczy.  

Minimalna cena zakupu netto: 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tyś. zł.) 29.520zł 

brutto. 

Druk oferty z proponowaną ceną zakupu proszę dostarczyć w zaklejonej kopercie z napisem:  

Imię i nazwisko oferenta z dopiskiem „Oferta kupna samochodu”.  

Oferty kupna przyjmowane będą w sekretariacie (I piętro) Sokołowskiego Ośrodka Kultury  

ul. Wolności 27 do dnia 19 grudnia 2018r do godz. 11:00. 

Samochód można obejrzeć w dniach 10 -19 grudnia po uprzednim, telefonicznym 

uzgodnieniu godziny wizyty tel. 25 7872438. 

Dane Ogłoszeniodawcy: 

Sokołowski Ośrodek Kultury 

ul. Wolności 27 

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. 25 7812438 

Fax: 25 7813032 

Godziny urzędowania: 8:00 -16:00 

strona internetowa:    http://www.sokolowskakultura.pl  

poczta elektroniczna Zamawiającego:   s.choruta@sokolowskakultura.pl 

http://www.sokolowskakultura.pl/
mailto:s.choruta@sokolowskakultura.pl


OFERTA CENOWA 

 

 

Dane Oferenta: 
Imię Nazwisko, Firma:       
....................................................................................................................................... 
Siedziba:  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
Adres 
zamieszkania:................................................................................................................ 
:...................................................................................................................................... 
NIP:      ..................................... 
Regon: ..................................... 
Pesel:   ..................................... 
 
Dane kontaktowe Wykonawcy: 
Nr telefonu:  ....................................... 
Nr faksu:      ....................................... 
Adres poczty elektronicznej: ......................................................................................... 
 
 
1.Oferuję za samochód Renault  Kangoo, wersja III, typ Minivan z 2015 roku  
cenę netto: ……………………………. zł  
(słownie złotych: ..........................................................................................................).  
brutto:...........................................zł  
(słownie złotych: ..........................................................................................................). 
 
 
 
 
                                                                                    …………………………… 
                                                                                                               (Data, Podpis) 

 


