
PONUKA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

 

 

1, Osobné motorové vozidlo Seat Cordoba 1,4i/16V Trendy 

Minimálna kúpna cena 1250,- EUR 

EČV BA 281 UX 

Rok výroby: 2008 

Stručná identifikácia:  Farba strieborná metalíza, zdvihový objem valcov motora 1390 cm3, 

maximálny výkon motora 63 kW, predpísané palivo BA 95 B, počet najazdených kilometrov 

174 073. Vozidlo je opotrebované, skorodovaný podvozok, v pojazdnom stave. 

  

TK a EK platná do 11.11. 2022.  

 

Opravu vozidla si zabezpečí nadobúdateľ na vlastné náklady. Bližší popis vozidla, jeho 

výbavy (mechanická klimatizácia, autorádio CD MP3, navigácia), technického a 

prevádzkového stavu vrátane predpokladaných nákladov na opravu je k dispozícii u 

kontaktnej osoby správcu. 

 

 

2, Osobné motorové vozidlo Seat Cordoba 1,4i/16V Trendy 

Minimálna kúpna cena 1250,- EUR 

EČV  BA 286 UX 

Rok výroby: 2008 

Stručná identifikácia:  Farba strieborná metalíza, zdvihový objem valcov motora 1390 cm3, 

maximálny výkon motora 63 kW, predpísané palivo BA 95 B, počet najazdených kilometrov  

152 006. Vozidlo je opotrebované, skorodovaný podvozok, v pojazdnom stave.   

 



TK a EK platná do 16.11. 2022.   

 

Opravu vozidla si zabezpečí nadobúdateľ na vlastné náklady. Bližší popis vozidla, jeho 

výbavy (mechanická klimatizácia, autorádio CD MP3, navigácia), technického a 

prevádzkového stavu vrátane predpokladaných nákladov na opravu je k dispozícii u 

kontaktnej osoby správcu. 

 

 
 

 

 

3, Osobné motorové vozidlo Seat Cordoba 1,4i/16V Trendy 

Minimálna kúpna cena 850,- EUR 

EČV BA 307 UX 

Rok výroby: 2008 

Stručná identifikácia:  Farba strieborná metalíza, zdvihový objem valcov motora 1390 cm3, 

maximálny výkon motora 63 kW, predpísané palivo BA 95 B, počet najazdených kilometrov  

155 449. Vozidlo je opotrebované, skorodovaný podvozok, nutná oprava zadných bŕzd, 

horného uloženia predných tlmičov, zadnej časti tlmiča výfuku, simeringu na prevodovke, 

alternátora, tyčiek stabilizátora, rozvodov. Vozidlo je v pojazdnom stave.   

 

TK a EK je platná do 08.12.2022.  

 

Opravu vozidla si zabezpečí nadobúdateľ na vlastné náklady. Bližší popis vozidla, jeho 

výbavy (mechanická klimatizácia, autorádio CD MP3, navigácia), technického a 

prevádzkového stavu vrátane predpokladaných nákladov na opravu je k dispozícii u 

kontaktnej osoby správcu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


