Fast Bilauktion fysisk, Torsdag den 3 sep. kl. 17.30 Med fremmøde på Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast
1

Tvangssalg: Ford Transit
Ford Transit 280S 2,2 TDCI, kassevogn, årg 11-2012, sidste syn 269-2018, km 159000, 6 gear, elruder, multirat, tidl. reg nr BX
70324, + moms, tvangssalg for fogedretten.

2

Tvangssalg: VW Golf Plus VAN
VW Golf Plus van, 2,0 TDI Cross automatgear, varevogn, årg 122007, synet 12-2019, DSG gear, km 218000, navigation, a/c,
elruder, tidl reg nr AS 61383, tvangssalg for fogedretten.

3

Båd med yamaha motor
Glasfiberbåd ca L. 430 cm, med yamaha 5 hk påhængsmotor fra
1996 som starter i første hug, medf. åre og benzintank, anker,
kæde, fremtræder ok, trailer medf. uden papirer og uden nr plade.
stl nr 502271.

4

BMW 318 Coupe CI
BMW 318 Coupe 1,9 CI, Nysynet 27-2-2020, Ikke ryger, Årg 2000,
Står Orginal og super velholdt, skal ses, dellæder, formstøbte
sæder, 4 x elruder, el bagklap, clås, Auto/Aircon, Org CD, Alufælge,
airbag, km tæller 281000, servicebog, flot dansk sjælden bil, tidl.
reg nr XY 41587, Synet og klar til nr.plader.

5

Toyota Yaris VAN
Toyota Yaris 1,4 D-4D VAN, varevogn, reg første gang 5-2010. sidst
synet 9-2018, ingen strøm på batteri, km kan ikke aflæses, har
ikke været startet her, kobling defekt, tidl reg nr BD 55963.

6

Peugeot Partner VAN
Peugeot Partner 1,9 D Van, varevogn, reg første gang 5-2000,
sidste syn 11-2018, km 248000, ingen strøm på batteri, har ikke
været startet her, tidl reg nr BD 89053.

100

Indlever dine køretøjer
SÆLG PÅ BILAUKTION: Forhandler, advokat, fogedret, skat, det
offentlige, private. Person og varebiler, motorcykler, trailere,
campingvogne, både, lastbiler. Køretøjer kan indleveres løbende,
hele måneden i vores normale åbningstid, til næste auktion, dog
senest onsdagen før kl 15. ( Vi holder ferielukket i uge 29+30+31 )
Der "skal medbringes org reg attest. Er du ny sælger, skal vi
bruge dit navn, adresse, mobil nr, bank konto nr, mail adr. Salær
for sælger: 10% DOG KUN minimum kr 400.- og Maks kr 1000.- pr
køretøj Mere info og spørgsmål på mail jc@hmaauktioner.dk eller
tlf i dagtimerne 40197541. Fysiske Bilauktioner den første
torsdag hver måned i Ikast.
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