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Vaša značka   Naša značka    Vybavuje      Žilina 
        Nagyová, 0911928826  29.01.2020 
 

Všetkým ZOČ SNA 
 

Vec: Ponuka – odpredaj prebytočného majetku SNA – osobný automobil 
Renault Scenic. 
 
V zmysle smernice SNA č. A2-2/2017 pre správu hmotného majetku, ponúkame 
na predaj osobný automobil Renault Scenic. 
 
Technické údaje: 
 
Tov. značka:   RENAULT MÉGANE SCENIC 
EČV:    ZA629EK 
Rok výroby:   2010 
Stav tachometra:   258 000 km 
Farba:   čierna 
Objem valcov:  1598 cm3 
Palivo:   benzín 
Spotreba podľa TP: 7,4 l/100 km 
Prevodovka:   6-rýchlostná, manuálna 
Vybavenie: ABS/ESP, centrálne zamykanie, alarm, automatická 

klimatizácia, ťažné zariadenie, zimné a letné pneu 
Technický stav: bez závad/primeraný veku a najazdeným km, 

servisované v autorizovanom servise 
 
Podmienky predaja: 
 
Minimálna vyvolávacia cena: 4.500.-€   (SNA nie je plátcom DPH) 
 
Svoje cenové ponuky zasielajte v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom 
„SCENIC“ na adresu sídla SNA – Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina, v termíne do 
06.02.2020. (Rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty). 
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Termín otvárania obálok je stanovený na 10.02.2020 o 15,00 hod v sídle SNA za 
prítomnosti člena kontrolnej a revíznej komisie a člena prezídia SNA. Pri otváraní 
obálok je možná aj účasť zástupcu záujemcu, ktorý zaslal cenovú ponuku. 
V prípade, že víťaz v termíne do 10 dní od termínu otvárania obálok s ponukami 
neprikročí k uzavretiu kúpnej zmluvy na predmet predaja, oslovený bude ďalší 
záujemca s druhou najvyššou ponukou, ktorá je vyššia, ako vyvolávacia cena. 
 
Vaše otázky ohľadom predmetu predaja adresujte mailom na adresu sna@sna.sk 
 
 
Obhliadku vozidla je možné vykonať po predchádzajúcej dohode v sídle SNA. 
 
 
         Sekretariát SNA 
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