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  ات مستعملةسیارألربع إعالن بیع اختیاري 
  

بالبطاقات  ألربع سیارات مستعملةإجراء بیع اختیاري یعتزم المجمع المھني المشترك للغالل 
   : الرمادیة و ذلك طبقا للبیانات التالیة

 البیان  الصانع  النوع تاریخ الجوالن رقم السیارة
 سیارة  CAMIONETTE 4 PORTES ISUZU 1995 72تونس  5060

 سیارة CAMIONETTE 4 PORTES ISUZU 1998 84تونس  6845

  سیارة EXPRESS RENAULT 1996 85تونس  8146

 سیارة CAMIONETTE 4 PORTES MAZDA 2000 99تونس  379

معاینتھا بمستودع السیارات باإلدارة الفرعیة ویمكن االطالع على كافة ھذه السیارات  -
) مقر دیوان األراضي الدولیة قبالة بلدیة حي الخضراء(سافاري الكائن بنھج آالن للمجمع 

  .إلى غایة آخر یوم لقبول العروضذلك خالل أوقات العمل اإلداري وو
، نھج بدیع 2اسم السید المدیر العام للمجمع المھني المشترك للغالل ترسل العروض   -

   ول أو البرید السریععن طریق البرید مضمون الوص 1082الزمان حي المھرجان تونس 
ال "ذلك في ظروف مغلقة حاملة لعبارة أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمجمع و

  "یفتح عرض شراء سیارات
بدخول الغایة باعتبار ختم  2020جویلیة  14حدد آخر أجل لقبول العروض یوم الثالثاء  -

  .مكتب الضبط المركزي للمجمع
   : و یتضمن الظرف* 
  .الماليالعرض  -
  .رقم الھاتفو  المعلومات المتعلقة بعنوانھو نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمشارك  -
صك معرف بھ باسم المجمع (دینار على كل عرض شراء سیارة  500ضمان وقتي بقیمة  -

  ).المھني المشترك للغالل أو وصل دفعة نقدیة لدى قباضة المجمع
   .عرض ال یحتوي على ھذه الوثائق أو یصل بعد األجل المحدد یعتبر ملغىكل * 
  .یحتفظ المجمع بحقھ في عدم البیع إذا تبین أن العرض غیر مناسب -
في حالة الموافقة على البیع یتم الخالص بالحاضر نقدا أو بواسطة صك بنكي معرف بھ في  -

یتعین على المشتري عرض وساعة من تاریخ اإلعالم بقبول ال 48 أجل ال یتجاوز
كما یحتفظ المجمع نھائیا بمبلغ  من قیمة البیع بعنوان المصاریف القانونیة 10%إضافة

 . الضمان الوقتي في حالة االنسحاب
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