
  

  إع�ن بيع إختياري لسيارات مستعملة

  

 :يعتزم المجمع المھني المشترك للخضر ، إجراء بيع إختياري لسيارات مستعملة وذلك طبقا للبيانات التالية 

النوع   الرقم المنجمي  ع ر

  التجاري

إذن  لتاريخ أو   القوة

  بالجو)ن

  حالة المحرك  الوقود

  يشتغل ESSENCEبنزين   Renault R19  06  24/10/1995   75تونس  5104  01

  معطب  ESSENCEبنزين  AX 04 10/04/1993  66تونس  1814 02

  معطب  ESSENCEبنزين  AX 04 10/04/1993  66تونس  1815 03

  معطب  ESSENCEبنزين  AX 04 11/03/1995   73تونس  1694 04

  معطب ESSENCEبنزين   AX  04  27/01/1994   68تونس  9710  05

  معطب  ESSENCEبنزين   Citroen C15 05  1994/06/16    70تونس  2360  06

  يشتغل GAZ OILقزوال   ISUZU  09  1992/11/16  65تونس  730  07

  يشتغل  GAZ OILقزوال   ISUZU  09  16/11/1992   65تونس  443  08

  يشتغل  GAZ OILقزوال   ISUZU  09  1993/11/11   68تونس  2646  09

  محترقة بالكامل  GAZ OILقزوال  IVECO  15  2001/04/17 بدون( 98تونس  9940  10
 

التابع للمجمع والكائن بطريق تبريد للمركز الخزن السيارات بـ مأوىينتھا في ايمكن ا3ط2ع على كافة ھذه السيارات ومع -

 .ا3داري وإلى غاية آخر يوم لقبول العروض العمل سليمان وذلك خ2ل أوقات الشريفات 

عن  1002، شارع الطيب المھيري تونس 37لمجمع المھني المشترك للخضر ترسل العروض بآسم السيد المدير العام ل -

وذلك في أو عن طريق ا3يداع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجمع طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع 

 " .مستعملة W يفتح عرض شراء سيارات"ظروف مغلقة حاملة لعبارة 

 .بدخول الغاية بآعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للمجمع 2017 جويلية 14حدد آخر أجل لقبول العروض يوم  -

  : ويتضمن الظرف

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشارك والمعلومات المتعلقة بعنوانه ورقم ھاتفه  �

.  )المشترك للخضرصك بآسم المجمع المھني (دينار على كل عرض شراء سيارة  200ضمان وقتي بقيمة  �

  .ا_جل المحدد يعتبر ملغى  دW يحتوي على ھذه الوثائق أو يصل بعكل عرض 

  .يحتفظ المجمع بحقه في عدم البيع ، إذا تبين أن الثمن غير مناسب  �

 .في صورة الموافقة على البيع يتم الخ2ص بالحاضر نقدا أو بواسطة صك بنكي معرف به  �

  : با_رقام التالية لمزيد ا3رشادات ، ا3تصال 

 96774711 - 793056/71:                 ورشةال نل عالمسؤو -

 290393/72: المسؤول عن مركز سليمان         -


