Wystawia na sprzedaż autobus marki Mercedes Benz Citaro O530

I.

II.

Przedmiot sprzedaży:

Marka pojazdu

Rok prod.

Nr. boczny

Nr. rejestracyjny

Cena sprzedaży
netto / brutto
[zł]

Mercedes
Benz Citaro
O530

2003

118

NEL 13134

15.300 / 18.819

Podstawowe dane techniczne:
- marka i typ – Mercedes Benz Citaro O530
- numer fabryczny – WEB62804513102884
- numer rejestracyjny – NEL 13134
- data pierwszej rejestracji – 27.06.2003 (w kraju 20.05.2014)
- silnik – wysokoprężny
- pojemność – 6374cm3
- moc silnika – 205kW
- norma emisji spalin – EURO 3
- napęd – na oś tylną, przekładnia automatyczna,
- zbiornik paliwa – 330 litrów,
- stan licznika (w dniu oględzin) – 40.816 (1.040.816)km
- rok produkcji – 2003
- dopuszczalna masa całkowita – 17400kg
- masa własna – 10900kg
- ilość miejsc siedzących/+ stojących – 29/100
- układ drzwi – 2-2-2
- ilość drzwi - 3
- ogumienie – przód opony lewa i prawa SAVA CITY U4 275/70 R22,5 - zużycie 70%,
- tył bliźniaki bieżnikowane prawa 275/70 R22,5 – zużycie 90%,
- tył bliźniaki bieżnikowane lewa 275/70 R22,5 – zużycie 90%.
- lakier – wzór niebiesko/biały
Wyposażenie dodatkowe: ABS, wspomaganie kierownicy, zawieszenie pneumatyczne,
ogrzewanie postojowe. Aktualne badania techniczne (ważność do 16.10.2021r).
Autobus na bieżąco użytkowany na liniach komunikacyjnych.
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III.

Oferowany autobus można oglądać w godz. 7:00 – 15:00 na terenie MZK Ełk Spółka z
o.o. ul. Łukasiewicza 8, po uprzednim ustaleniu terminu. Szczegółowych informacji na
temat autobusu udziela p. Stanisław Gałuszka tel. 663 030 934.

IV.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w autobusu powinny złożyć pisemną ofertę w MZK
Ełk Spółka z o.o. ul. Łukasiewicza 8 w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną na
adres: s.galuszka@mzk.elk.pl lub kontakt@mzk.elk.pl

V.

Złożone oferty muszą zawierać:
- oferowaną cenę,
- dane składającego ofertę (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy),

VI.

Wydanie zakupionego autobusu nabywcy nastąpi po dokonaniu przelewu lub wpłaty całej
kwoty w kasie MZK Ełk Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 8 i okazaniu potwierdzenia.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte i braki
występujące w pojeździe.

Prezes Zarządu
,,MZK’’ Sp. z o.o. w Ełku

Zbigniew Chojnowski
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Załącznik do ogłoszenia
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