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THÔNG BÁO
V/v Thanh lý xe đạp hư hỏng.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo thanh lý 83 chiếc xe đạp đã qua sử dụng, hư hỏng
cụ thể như sau:
1. Thông tin về xe đạp thanh lý:
 Nhãn hiệu: đủ loại; Loại xe: xe mini, xe sườn ngang, xe cuộc…
 Xe đã qua sử dụng, 53 chiếc hư hỏng, 30 chiếc còn sử dụng được.
2. Hình thức, phương thức bán thanh lý:
 Số xe đạp nói trên được bán thanh lý theo hình thức công khai;
 Cá nhân có thể mua từng chiếc hoặc nhiều chiếc theo nhu cầu;
 Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về xe thanh lý sau khi đã hoàn tất thủ tục
bàn giao cho người mua.
3. Đối tượng mua thanh lý:
Tổ chức, cá nhân, sinh viên, viên chức trong trường;
Sinh viên khó khăn có nhu cầu thì liên hệ BGĐ xem xét hỗ trợ.
4. Thời gian, địa điểm trưng bày:
Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 04/12/2017 tại bãi xe cũ KTX 135 Trần Hưng Đạo
(liên hệ văn phòng quản lý sinh viên KTX 135 Trần Hưng Đạo).
5. Giá khởi điểm:
 100.000/xe với xe hư hỏng;
 200.000/xe với xe còn sử dụng được.
6. Nộp tiền mua thanh lý:
Người mua nộp tiền tại văn phòng quản lý sinh viên KTX 135 Trần Hưng Đạo.
7. Thời gian nhận xe đạp thanh lý:
Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán tiền sẽ nhận xe.
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